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ČMZRB jako národní rozvojová banka
Jediný akcionář ČR.

Plní roli národní rozvojové banky.

Založení: 1992
Hospodaření banky je
dlouhodobě stabilní.

Primárním cílem není
dosahování zisku.

Realizuje programy vlády a
EU (prostředky ESIF)
formou finančních nástrojů.

Zaměření hlavně na MSP.

Dceřiné společnosti:
ČMZRB Investiční
Národní rozvojový fond

Pilířové hodnocení –
prováděcí partner
pro unijní programy
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Výhody finančních nástrojů
✓ podpora ekonomicky životaschopných projektů bez narušení tržního prostředí
✓ hlavní forma podpory pro projekty generující zisky či úspory

✓ flexibilita při kombinování finančních nástrojů a dotací
✓ návratnost finančních prostředků
✓ pákový efekt
✓ snížení administrativní zátěže (reporting, veřejné zakázky, veřejná podpora…)
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Pilíř I: Fond spravedlivé transformace
✓ možnost převést prostředky z prvního pilíře na finanční nástroje
✓ CPR nařízení umožňuje přímé zadání správy národní rozvojové bance

✓ Skupina ČMZRB
✓ Českomoravská záruční a rozvojová banka (záruky, úvěry)
✓ ČMZRB investiční (kapitálové nástroje)
✓ Národní rozvojový fond (kvazi-kapitálové nástroje)
✓ vhodné jako doplnění portfolia FN financovaných z ESIF a vlastních zdrojů

✓ ZÁRUKA 2015-2023 → záruka za malé provozní a investiční úvěry MSP
✓ EXPANZE → investiční úvěry, záruky za větší provozní/investiční úvěry MSP mimo PHA
✓ INVESTEU, složka členských států → záruka za větší úvěry v Praze a pro mid-caps
✓ ÚSPORY ENERGIE / ENERG → úvěry pro energeticky úsporné projekty s dotací
✓ S-PODNIK → úvěry pro sociální podnikatele s poradenstvím
✓ RRF, OBEC 2 → municipální úvěry
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Pilíř II – InvestEU: základní otázka
✓ je-li celková kapacita záručního fondu InvestEU 26,15 mld. EUR…
✓ … kolik z toho může přes ČMZRB přijít do transformačních regionů?
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Pilíř II – InvestEU: obecný kontext
✓ na rozdíl od prvního a třetího pilíře nejsou v InvestEU žádné vyhrazené alokace pro JTM
✓ hlavním prováděcím partnerem InvestEU je EIB/EIF, která bude spravovat 75 % programu
✓ zbylých 25 % programu je otevřeno pro ostatní prováděcí partnery
✓ první výzva vypsána od dubna do června/října 2021 s alokací 4,6 mld. eur
✓ reálná kapacita ČMZRB pro financování v rámci první výzvy jsou jednotky miliard korun

✓ polovina alokace musí být schválena během roku 2022, min. 80 % do konce roku 2023
✓ záruka EU bude zpoplatněna, ale principy cenotvorby dosud nebyly zveřejněny
✓ jednotný přístup Evropské komise znamená velkou administrativní náročnost pro malé NPBIs
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Pilíř II – InvestEU: předběžné úvahy

udržitelná energetika
udržitelná doprava
životní prostředí (zdroje, odpady)
digitální infrastruktura
udržitelný cestovní ruch
rekultivace brownfieldů

sociální péče
zdravotnictví
vzdělávání
sociální bydlení
7

Kontaktní informace:

Mgr. et Mgr. Vilém Řehák, Ph.D.
odbor strategie a marketingu
vilem.rehak@cmzrb.cz

