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ZÁRUKA
ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ
SPOLUPRÁCE

Zahájení příjmu žádostí: 15. 4. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2020

NAVŠTIVTE  
INTERNETOVÉ STRÁNKY 
www.cmzrb.cz
www.mzv.cz/pomoc
www.czechaid.cz

KDE ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE?

KDE DÁLE NÁS NAJDETE?

Pobočka Praha
Jeruzalémská 964/4
tel.: 255 721 199

Pobočka Brno
Hlinky 47/120
tel.: 538 702 199

Pobočka Ostrava
Přívozská 133/4
tel.: 597 583 199

Pobočka Hradec Králové
Eliščino nábřeží 777/3
tel.: 498 774 199

Pobočka Plzeň
Bezručova 147/8
tel. 378 775 199

Regionální pracoviště 
České Budějovice
Husova 9
tel.: 387 318 428

Praha Ostrava

Plzeň

Hradec 
Králové

České  
Budějovice

Brno

• Máte zájem prorazit na nových trzích?
• Uvažujete o realizaci výroby v rozvojové zemi?
• Disponujete technologií, o kterou je v rozvojových

zemích zájem, avšak pro zrealizování investičního
záměru se neobejdete bez úvěru?

Využijte bankovní záruku za úvěr!

S námi je to snazší!

VOLEJTE INFORMAČNÍ 
LINKU ČMZRB
255 721 260

KONTAKTUJTE SÍŤ 
POBOČEK ČMZRB

PROGRAM



JAKÉ PROJEKTY LZE PODPOŘIT

• nakládání s přírodními zdroji
• zemědělství a rozvoj venkova
• ekonomická transformace
• růst a podpora místní zaměstnanosti
• další projekty v souladu s udržitelným rozvojem

nebo principy odpovědného financování

PARAMETRY BANKOVNÍ ZÁRUKY

• zaručujeme převážně investiční úvěr
• výše ručení až 50 % jistiny zaručovaného úvěru, 

celková výše úvěru není omezena
• záruka až 25 mil. Kč
• doba ručení až 8 let

V JAKÝCH ZEMÍCH

• rozvojová země je zahrnuta do seznamu OECD
• země nepodléhá sankčním režimům mezinárodního společenství
• jedná se například o Afriku, Asii a země východní Evropy

Tento informační materiál poskytuje pouze 
základní údaje platné od 15. 4. 2019

Realizace projektů v rozvojových zemích 
pro subjekty se sídlem v ČR

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

• udržitelnost investice
• konkrétní rozvojový dopad v místě realizace, například:
� vytvoření pracovních míst
� vyškolení místních pracovníků
� sdílení know-how užitečného i v zemi realizace
� zavedení nejmodernější technologie šetrné k životnímu prostředí
� instalace lokálního obnovitelného zdroje energie

NA CO MOHU ZARUČOVANÝ ÚVĚR POUŽÍT?

• pořízení a technické zhodnocení (nástavby, přístavby,
rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého hmotného majetku

• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
• náklady spojené s transferem
• náklady spojené s realizací projektu v místě určení

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZÁRUKY

• žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB průběžně
• formuláře žádostí o zvýhodněné záruky a pokyny pro jejich

předložení jsou k dispozici na www.cmzrb.cz

Záruka za úvěr otevírá podnikatelům bez rozdílu 
velikosti a historie cestu na rozvojové trhy.




