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Podpořené projekty 

podpořeno 22 projektů resp. klientů 

projekty na území celé ČR 

zaručeno 23 úvěrů v objemu 141,5 mil Kč 

•  6 provozních v objemu 28 mil. Kč 

• 17 investičních v objemu 113,5 
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Poskytnuté záruky 

Poskytnuto 23 záruk v objemu 84,9 mil. Kč 

•  6 provozních v objemu 16,8 mil. Kč 

• 17 investičních v objemu 68,1 mil. Kč 

 

V letošním roce lze poskytnout další záruky  k úvěrům ve 

výši cca  90 mil. Kč 

 

Konference INOSTART 2. června 2015 



Záruka INOSTART 

 typ produktu: M-záruka 

 žadatel je začínající malý či střední podnikatel 

 záruka pouze za úvěr České spořitelny 

 ručení až 60 % jistiny úvěru 

 úvěr v hodnotě 0,5 až 15 mil. Kč včetně (v Kč nebo cizí měně) 

 doba ručení max. 5 let od první splátky úvěru 

 odklad splátek úvěru max. 3 roky 

 k realizaci inovativního projektu 

 cena pro klienta 0,1 % p.a. z výše záruky 

 typ veřejné podpory: DE MINIMIS 
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Žádost o M-záruku 

 žádosti o M-záruku přijímají všechny pobočky ČMZRB: 

• Brno,  

• Hradec Králové 

• Plzeň  

• Praha, 

• Ostrava 

 žádost klient podává prostřednictvím České spořitelny 

 žádost se podává elektronicky 

 součástí žádosti je smlouva o úvěru 

 žádost vyřídí pobočka ČMZRB během několika dnů 
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ZÁRUKA INOSTART  

Jednoduchost 

rychlost vyřízení  

nízká cena 

 
 

  

=  účinný nástroj k zajištění úvěru 
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Celkové hodnocení  

 Proces přípravy byl poměrně dlouhý  

 Nalezení vhodných projektů a klientů vzhledem ke stanoveným 

podmínkám je náročné . 

 Využití významné části  standardně používaných postupů považujeme 

za významný prvek usnadňující spolupráci s klienty a Českou 

spořitelnou. 

 Zkušenosti z INOSTART jsou cenné i pro úvahy o využití finančních 

nástrojů v OP PIK  v oblasti inovací.  
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Informace k programu INOSTART 

 dostupné na www.cmzrb.cz 

 text programu, vymezení CZ-NACE 

 formulář žádosti 

 charakteristika produktu 

 definice MSP, vč. příkladu 

 informace k veřejné podpoře  
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