
Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové, 11. května 2018

Zaměstnanost – sociální podnikání –

sociální bydlení – společenská 

odpovědnost

„S-záruka – individuální záruka s finančním příspěvkem 

pro sociální podniky“
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Základní údaje o ČMZRB

Založení: 1992

Jediný akcionář ČR.

Realizace programů 

vlády a EU formou 

finančních nástrojů.

Zaměření hlavně MSP.

Spravuje prostředky 

strukturálních fondů EU.

Praha, Brno, Ostrava, 

Plzeň, Hradec Králové

Primárním cílem není 

dosahování zisku.

Hospodaření banky je 

dlouhodobě stabilní.

Plní roli národní rozvojové banky.
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ČMZRB – 25 let podpory podnikání (1992 – 2017)

7 400 úvěrů pro 
7 tisíc klientů

23 000 
finančních 

příspěvků pro 
15 tisíc klientů

14 000 půjček 
na bydlení a 

řešení 
následků 
povodní

25 000 záruk 
pro 14 tisíc 

klientů

10 000 

dotací v prog-

ramu Panel na 

úhradu úroků pro 

8 tisíc klientů

➢ v současnosti máme více než 25 000 aktivních klientů 

▪ 100 mld. Kč poskytnutých záruk 

a zvýhodněných úvěrů

▪ 149 mld. Kč distribuovaných 

v roli finančního manažera
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Programy pro podnikatele

Záruka 
2015 - 2023

Expanze Úspory Energie

Záruka 
za nabídku

Jihočech Energ

Inostart
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Program Záruka 2015 až 2023

5

✓ za investiční úvěry (malé a střední podniky) nebo provozní úvěry (malé 

podniky) do 4 mil. Kč, výše záruky až 70 % jistiny úvěru

✓ spolupráce s 13 bankami

✓ bez poplatků

✓ doba ručení až 6 let; režim de minimis

✓ kombinace národního financování a EFSI: kapacita portfoliové části 

národního záručního programu navýšena díky spolupráci s EIF –

protizáruka COSME na léta 2015 – 2018

M-záruka

✓ za investiční úvěr (bez omezení výše úvěru), výše záruky až 80 % (max. 

20 mil. Kč)

✓ finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru (max. 500 tis. Kč)

✓ spolupráce s 15 bankami

✓ bez poplatků

✓ doba ručení až 8 let, režim de minimis / bloková výjimka

S-záruka
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Program ZÁRUKA 2015 až 2023

Individuální záruka pro sociální podnikatele 

S-záruka 

Příjemce podpory:

✓ malý a střední podnikatel (méně než 250 zaměstnanců) oprávněný k podnikání na území 

České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování 

je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě.

Příjemce podpory musí být sociálním podnikatelem, tj. zejména musí:

✓ více než 30% jeho zaměstnanců v posledních 12 kalendářních měsících před měsícem 

podání žádosti patří do skupiny znevýhodněných osob,

✓ reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání,

✓ uplatňovat demokratický styl řízení,

✓ rozvíjet svoji společenskou odpovědnost.
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Program ZÁRUKA 2015 až 2023
Individuální záruka pro sociální podnikatele 

S-záruka 

Záruky jsou poskytovány za těchto podmínek:

✓ typ zaručovaného úvěru: investiční (bez omezení výše úvěru), 

✓ výše záruky: maximálně 20 mil. Kč

✓ až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,

✓ finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru (max. do 500 tis. Kč),

✓ spolupráce s 15 bankami,

✓ bez poplatků,

✓ doba ručení nepřesahuje 8 let.

Záruka a finanční příspěvek jsou poskytovány jako podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013) nebo dle blokové výjimky (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014).
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Program ZÁRUKA 2015 až 2023
Individuální záruka pro sociální podnikatele 

S-záruka 

Zaručovaný úvěr může být použit na:

✓ pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku,

✓ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

V souvislosti s poskytnutím záruky je DPH ke způsobilému výdaji rovněž způsobilým výdajem.

Pro účely výplaty finančního příspěvku však není v případě plátců DPH a podnikatelů, kteří 

jeho vrácení mohou nárokovat, DPH způsobilým výdajem. 

Výhody:

✓ usnadnění přístupu k bankovním úvěrům – převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem,

✓ výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou,

✓ získání finančního příspěvku,

✓ možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami,

✓ záruka je poskytována bez poplatku.
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Program ZÁRUKA 2015 až 2023
Individuální záruka pro sociální podnikatele 

S-záruka 

Podmínky pro poskytnutí:

✓ projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE,

✓ projekt bude realizován na území České republiky,

✓ žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a 

akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů 

podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví CZ-NACE 01 a 03 

nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

✓ na jeden projekt mohou být současně poskytnuty různé typy způsobilých výdajů jedna S-

záruka s finančním příspěvkem (na investiční výdaje) a jedna M-záruka (na provozní 

výdaje).

V případě podpory poskytnuté podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014:

✓ projekt musí být počáteční investicí,

✓ stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být 

uzavřeny před datem podání žádosti o podporu.
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Program ZÁRUKA 2015 až 2023

Příjemce podpory:

✓ Malý podnikatel (méně než 50 zaměstnanců) a střední podnikatel (méně než 250 zaměstnanců) 

oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické 

činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z 

příjmu na finančním úřadě. 

Charakteristika produktu:

✓ typ zaručované úvěru: investiční (malý a střední podnikatel) nebo provozní (pouze malý 

podnikatel),

✓ výše zaručovaného úvěru: maximálně 4 mil. Kč,

✓ až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,

✓ spolupráce s 13 bankami,

✓ bez poplatků,

✓ doba ručení: maximálně 6 let.

Záruka je poskytování pouze jako podpora de minimis (Nařízení Komise EU).

Portfoliová záruka pro malé a střední podnikatele 
M-záruka
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Program ZÁRUKA 2015 až 2023

Zaručovaný úvěr může být použit na:

✓ pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) 

dlouhodobého hmotného majetku. Starší stroje, technologie…

✓ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,

✓ pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako 

náklad/výdaj,

✓ pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako 

dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek.

DPH ke způsobilému výdaji je v souvislosti s poskytnutím záruky rovněž způsobilým výdajem.

Nepřípustné je pořízení vozidel pro silniční nákladní dopravu, pokud je žadatelem podnikatel 

provozující silniční nákladní dopravu jako službu pro třetí osoby.

Portfoliová záruka pro malé podnikatele M-záruka
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Program ZÁRUKA 2015 až 2023

Výhody:

✓ usnadnění přístupu k bankovním úvěrům – převzetí velké části úvěrového rizika ručitelem,

✓ výhodný zajišťovací bankovní instrument se státní podporou,

✓ možnost získání zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami,

✓ záruka je poskytována bez poplatku.

Podmínky pro poskytnutí:

✓ projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE a nesmí být 

dokončen před datem podání žádosti o podporu,

✓ projekt bude realizován na území České republiky,

✓ žadatel, který vykonává činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a 

akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) má oddělením činností nebo rozlišením nákladů 

podpořených z tohoto programu zajištěno, aby jeho činnosti v odvětví CZ-NACE 01 a 03 

nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím záruky,

✓ poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis,

✓ na jeden projekt na různé typy způsobilých výdajů (investiční/provozní) mohou být současně 

poskytnuty dvě M-záruky, nebo jedna M-záruka a jedna S-záruka s finančním příspěvkem.

Portfoliová záruka pro malé podnikatele M-záruka



Proces poskytnutí záruky
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Komerční banka
Žádost připravená 

klientem

Předložení žádosti 
(osobně, poštou 
nebo emailem)

Posouzení klienta, 
resp. projektu 
(vyhodnocení 

úvěrového rizika)

Podpis smlouvy o 
záruce

Záruční listina 
předložená 

komerční bance



Proces poskytnutí záruky
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Komerční banka
Žádost připravená 

klientem

Předložení žádosti 
(osobně, poštou 
nebo emailem)

Posouzení klienta, 
resp. projektu 
(vyhodnocení 

úvěrového rizika)

Podpis smlouvy o 
záruce

Záruční listina 
předložená 

komerční bance

5 pracovních dnů



15

Program EXPANZE (OP PIK) – úvěry 

15

✓ výše úvěru až 45 % ze způsobilých výdajů projektu (1 - 45 mil. Kč )

✓ doba splatnosti úvěru: až 7 let od data uzavření smlouvy o úvěru

✓ úvěr je bezúročný

✓ nutná participace komerčních bank / leasingových společností: 

nejméně 20 % způsobilých výdajů  projektu – sdílení rizik (aktuálně 

19 partnerů)

✓ doba odkladu splátek jistiny: maximálně 3,5 let

✓ použití zvýhodněného úvěru: např. na pořízení nových strojů a zařízení 

jako DHM, na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

Zvýhodněný 
úvěr 

(investiční) 
s finančním 
příspěvkem

✓ Výše příspěvku:

✓ až 8 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 1 mil. Kč (projekty ve 

zvýhodněných regionech)

✓ až 6 % z výše úvěru partnera ČMZRB, max. 0,5 mil. Kč (ostatní regiony)



Proces poskytnutí Expanze
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ČMZRB / komerční 
banka

Posouzení klienta 
a projektu

Předložení žádosti

Vyhodnocení 
úvěrového rizika

Podpis úvěrové 
smlouvy

Čerpání úvěru

5 až 6 týdnů
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Zkušenosti podnikatelů s Expanzí

„Hlavní výhodu programu Expanze spatřuji v odložených splátkách a možnosti čerpání 
bezúročného úvěru, čímž se rozvoj naší společnosti výrazně usnadnil.“ 

Michael Hrbáč, Bubble Joy

Bubble Joy

Potřeba rozšířit výrobu → nákup nové výrobní linky → program Expanze → navýšení výrobní 

kapacity, rozšíření distribuce, vstup na nové trhy, nárůst tržeb

EURO BAGGING 

Potřeba systematického skladu → nákup vysokozdvižných vozíků a dalších technologií → program 

Expanze → reorganizace výroby a skladu → rychlejší reakce na zakázky, další rozvoj firmy

„Hlavní výhody spatřujeme jak v časové, tak hmotné neomezenosti (můžeme si pořídit, co 
potřebujeme, ne na co je vypsaný dotační titul). Výhodné finanční podmínky. Méně papírování 
pro vyřízení úvěru.“

Lukáš Jurek, EURO BAGGING
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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 (obnovitelné zdroje energie) za účelem úspor

Subvence 
úrokové 
sazby

Finanční příspěvek

Zvýhodněný 
úvěr

Nejméně 20 % způsobilých 

výdajů projektu nutno financovat 

bankovním úvěrem.

✓ do výše 10 % podpořeného 

bankovního úvěru, max. 1,5 mil. Kč✓ až 70 % způsobilých výdajů 

v rozmezí 1 – 75 mil. Kč

✓ bezúročný

✓ splatnost až 10 let

✓ doba odkladu splátek až 4 roky

✓ na pořízení energetického 

posudku

✓ příspěvek až do výše 80 % 

způsobilých výdajů na jeho 

zpracování, max. 250 tis. Kč
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Program ENERG

▪ určeno pro malé a střední podnikatele v Praze

▪ financování projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo využití 

OZE (obnovitelné zdroje energie) za účelem úspor 

▪ rozpočet: 130 mil. Kč z prodeje tzv. emisních povolenek

Finanční 
příspěvek

Bonus za dosažení 
úspory

Zvýhodněný 
úvěr

V případě úspěchu tohoto pilotního 

projektu možno začít vyvíjet další 

podobné produkty zaměřené na 

energetickou účinnost ve formě 

revolvingových nástrojů

✓ až 100 tisíc Kč 

✓ na pořízení energetického posudku
✓ bezúročný

✓ ve výši 2 - 20 mil. Kč

✓ splatnost až 10 let

✓ odklad splátek až na 2 roky

✓ ve výši 7 % vyčerpané částky 

zvýhodněného úvěru 

✓ při dosažení úspory energie do 

tří let od dokončení projektu dle 

projektového plánu



Děkuji za pozornost

Hana Pláničková

Vedoucí obchodního oddělení 

infoHK@cmzrb.cz

planickov@cmzrb.cz

498 774 111, 498 774 199

725 778 619

Aktuální nabídka programů: 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby

mailto:infoHK@cmzrb.cz
mailto:planickov@cmzrb.cz
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby

