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ČMZRB – finanční nástroje
Podpora rozvoje malých a středních podniků
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Základní údaje o ČMZRB

Plní roli národní rozvojové banky.

Jediný akcionář ČR.
Založení: 1992

Realizace programů
vlády a EU formou
finančních nástrojů.

Praha, Brno, Ostrava,
Plzeň, Hradec Králové

Hospodaření banky je
dlouhodobě stabilní.

Zaměření hlavně MSP.

Spravuje prostředky
strukturálních fondů EU.
Primárním cílem není
dosahování zisku.
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Výsledky ČMZRB v roce 2018
ü v roce 2018 poskytnuto podnikatelům 5 720 záruk ve výši přes 11 miliard Kč – zaručeny úvěry v objemu přes 17 mld. Kč
2016

2017

2018

Počet vystavených záruk

3.972

4.368

5.720

Objem vystavených záruk

8,8 mld. Kč

9 mld. Kč

11 mld. Kč

Objem zaručených úvěrů

13,2 mld. Kč

13,7 mld. Kč

17,3 mld. Kč

ü v roce 2018 podpořeno úvěry v programu EXPANZE 237 podnikatelských projektů v objemu přes 1, 4 mld. Kč s celkovou
hodnotou (z)realizovaných projektů přes 3, 8 miliardy Kč
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Programy pro podnikatele

Záruka
2015 - 2023

Expanze
záruka

Expanze
úvěry

Úspory
energie

Záruka
za nabídku

Inostart

Jihočech

Energ
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Program Záruka 2015 až 2023

M-záruka

S-záruka

ü za investiční úvěry (malé a střední podniky) nebo provozní úvěry (malé
podniky) do 4 mil. Kč, výše záruky až 70 % jistiny úvěru
ü spolupráce s 13 bankami
ü bez poplatků
ü doba ručení až 6 let; režim de minimis
ü kombinace národního financování a EFSI: kapacita portfoliové části
národního záručního programu navýšena díky spolupráci s EIF –
protizáruka COSME na léta 2015 – 2018

ü za investiční úvěr (bez omezení výše úvěru), výše záruky až 80 % (max.
20 mil. Kč)
ü finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru (max. 500 tis. Kč)
ü spolupráce s 15 bankami
ü bez poplatků
ü doba ručení až 8 let, režim de minimis / bloková výjimka

5

Program EXPANZE (OP PIK) - záruky

Záruka
portfoliová

ü za investiční úvěry nebo provozní úvěry (malé a střední podniky) do 25
mil. Kč, případně až 40 mil. Kč pro zvláštní podporované aktivity
ü výše záruky až 80 % jistiny úvěru
ü spolupráce s bankami
ü bez poplatků
ü doba ručení až 12 let; režim de minimis
ü na pořízení strojů a zařízení, technické zhodnocení staveb, pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení a financování zásob
ü na výdaje na osobní náklady včetně mzdových nákladů, výdaje na
nájem, výdaje za dodávky elektřiny, plynu a vody
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Programy INOSTART a ZÁRUKA ZA NABÍDKU
Program INOSTART
ü
ü
ü
ü
ü

podpora inovativních projektů začínajících MSP (start-up)
záruka k úvěrům České spořitelny (0,5 – 15 mil. Kč)
výše záruky 60 % jistiny úvěrů
doba ručení až 5 let od data první splátky jistiny úvěru
odklad splátek úvěru max. 3 roky

Záruky za nabídku do výběrového řízení
ü záruka pro podnikatele je poskytnuta jako jistota v případě
výběrového, resp. zadávacího řízení (výše záruky: 50 tis. až 5 mil. Kč)
ü lze vystavit nově též elektronicky
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Program EXPANZE (OP PIK) – úvěry

Zvýhodněný
úvěr
(investiční)

Zvýhodněný
úvěr s
finančním
příspěvkem

ü výše úvěru až 45 % ze způsobilých výdajů projektu (1 - 45 mil. Kč,
zvláštní podporované aktivity 650 tis. – 60 mil. Kč )
ü doba splatnosti úvěru: až 10 let od data uzavření smlouvy o úvěru
ü úvěr je bezúročný
ü nutná participace komerčních bank / leasingových společností:
nejméně 20 % způsobilých výdajů projektu – sdílení rizik (aktuálně
24 partnerů)
ü doba odkladu splátek jistiny: maximálně 4 roky
ü použití zvýhodněného úvěru: např. na pořízení nových strojů a zařízení
jako DHM, na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

ü pro projekty ve zvýhodněných regionech
ü finanční příspěvek k úhradě úroků z části bankovního úvěru vyčerpané
na způsobilé výdaje projektu
ü celková výše vyplaceného příspěvku nesmí přesáhnout 15 % bankovního
úvěru (bez DPH a bez výdajů na nákup pozemků) a 4 mil. Kč

8

Program ÚSPORY ENERGIE – ÚVĚRY (OP PIK)
§
§
§

určeno pro malé, střední i velké podnikatele
cíl programu je podpořit snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití
OZE za účelem úspor

ü až 70 % způsobilých výdajů
v rozmezí 800 tis. – 30 mil. Kč
ü bezúročný
ü splatnost až 10 let
ü doba odkladu splátek až 4 roky

ü na pořízení energetického
posudku
ü příspěvek až do výše 80 %
způsobilých výdajů na jeho
zpracování, max. 250 tis. Kč

ü do výše 10 % podpořeného
bankovního úvěru, max. 1,5 mil. Kč

Zvýhodněný
úvěr

Subvence
úrokové
sazby

Finanční příspěvek

Nejméně 20 % způsobilých
výdajů projektu nutno financovat
bankovním úvěrem.
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Program ENERG
§
§
§

ü
ü
ü
ü

určeno pro malé a střední podnikatele v Praze
financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití
OZE za účelem úspor
rozpočet: 130 mil. Kč z prodeje tzv. emisních povolenek

bezúročný
ve výši 1 - 20 mil. Kč
splatnost až 10 let
odklad splátek až na 2 roky

ü ve výši 7 % vyčerpané částky
zvýhodněného úvěru
ü při dosažení úspory energie do
tří let od dokončení projektu dle
projektového plánu

ü až 100 tisíc Kč
ü na pořízení energetického posudku

Zvýhodněný
úvěr

Finanční
příspěvek

Bonus za dosažení
úspory

V případě úspěchu tohoto pilotního
projektu možno začít vyvíjet další
podobné produkty zaměřené na
energetickou účinnost ve formě
revolvingových nástrojů
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Program JIHOČECH
§
§

určeno pro malé a začínající podnikatele v Jihočeském kraji
investiční i provozní financování pro projekty realizované na území Jihočeského kraje

ü výše úvěru: až 1 mil. Kč, pro začínající
podnikatele až 500 tis. Kč
ü pevná úroková sazba 4 % p.a.
ü splatnost do 6 let
ü odklad splátek jistiny až 12 měsíců
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Kontakty
pobočka Brno
Hlinky 120/47, 603 00 Brno
Milena Lízalová – vedoucí obchodního oddělení
538 70 2112, e-mail: lizalova@cmzrb.cz
Obchodníci:
Martina Chvátalová:
Marie Bezděková:
Jana Daňa:
Danuše Poláková:
Vojtěch Hrabec:
Lada Nevědělová:

538 70 2107, e-mail: chvatalova@cmzrb.cz
538 70 2162, e-mail: bezdekova@cmzrb.cz
538 70 2172, e-mail: dana@cmzrb.cz
538 70 2124, e-mail: polakova@cmzrb.cz
538 70 2125, e-mail: hrabec@cmzrb.cz
538 70 2109, e-mail: nevedelova@cmzrb.cz

Aktuální nabídka programů:
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby

Děkuji za pozornost

Aleš Trnka
Ředitel pobočky ČMZRB v Brně

