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Národní rozvojová banka —
historická fakta

Jsme na trhu od února roku 1992

Doposud jsme zafinancovali více než 114 tisíc projektů, což je podpora 73 tisíc 
unikátních subjektů 

Poskytli jsme či zaručili úvěry v objemu přes 500 mld. Kč

Jen v minulém roce jsme zaručili či poskytli podnikatelům úvěry v objemu 43,5 
mld. Kč, což je přes 40 % financí, které od bank získaly malé a střední podniky v 
roce 2021

Vedle tradiční podpory podnikatelského sektoru financujeme obce a města

Financovali jsme i bytová družstva a společenství vlastníků

V minulosti jsme sehráli důležitou roli jak v obdobích hospodářských růstů, tak
v dobách ekonomických krizí a přírodních katastrof a výrazně jsme pomohli 
zamezení tzv. credit crunch, tj. snížené ochotě bank úvěrovat určité segmenty 
ekonomiky
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Národní rozvojová banka
ČR 21. století

Filozofií banky je podpora hospodářského a sociálního rozvoje ČR

Poskytujeme finanční nástroje ve formě úvěrů, záruk a kapitálových vstupů

Do svých programů promítáme možnosti dostupných finančních zdrojů nového 
programovacího období, zejména OPTAK, Invest EU, Just Transition Mechanism, 
Národní plán obnovy

Využíváme finanční prostředky EIB group, CEB apod.

Jsme dlouhodobým partnerem pro evropské organizace a národní instituce a to 
jak na centrální, tak regionální úrovni

Nově poskytujeme poradenské služby v oblasti financování veřejné infrastruktury 
a energetických úspor

Financujeme rodinné firmy a sociální podnikatele a poskytujeme jim bezplatné 
poradenství

Efektivně přizpůsobujeme programy podpory konkrétnímu sektoru a 
požadavkům našich klientů a partnerů
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Finanční 
nástroje 

versus 
dotace



Finanční nástroje

Finanční nástroje (úvěry, záruky, kapitálové vstupy) umožňují srozumitelné 

financování jak investičních potřeb malého středního podnikání, tak strategických 

resp. krizových potřeb státu (rozvoj resp. obnova infrastruktury)

Finanční nástroje jsou založeny na jejich návratnosti, tudíž v čase vytvářejí 

opakující se zdroj financování (např. KfW a AWS stále využívají finanční prostředky 

z Marshallova plánu)

Využívání finančních nástrojů místo dotací je součástí stávající politiky EU v oblasti 

rozvoje a konkurenceschopnosti

FN jsou jednodušším produktem a to jak z hlediska konečných příjemců, tak 

zajištění administrace na straně finančního správce
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Finanční nástroje x Dotace

Dotace vs. finanční nástroj z pohledu poskytovatele a ekonomiky země

• Dotace znamená jednorázový výdaj vložených prostředků, který se do systémů 

podpor již nikdy nevrátí

• Finanční nástroj znamená výdaj s postupnou návratností vložených prostředků 

a možností jejích opětovného využití v nových finančních nástrojích

• Finanční nástroje nenarušují tržní prostředí

• Finanční nástroje vhodným způsobem doplňují nabídku bankovního sektoru a 

pomáhají diversifikovat tržní rizika spjatá s poskytováním úvěrových zdrojů
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Finanční nástroje x Dotace

Dotace vs. finanční nástroj z pohledu příjemce

• Dotace je nezaručený zdroj, který může být poskytnut většinou až po realizaci 
projektu a splnění všech podmínek

• Zpracování žádosti o dotaci je časově i finančně náročné a část dotace pokrývá 
náklady na její získání (poplatek dotačním agenturám)

• Vzhledem k nízké kapitálové síle segmentu MSP je do doby obdržení dotace 
třeba zajistit standardní finanční nástroj (např. úvěr) se všemi relevantními 
náklady, které většinou nejsou dotací hrazeny

• Finanční nástroj (úvěr/záruka) je poskytován od začátku realizace projektu a v 
současné době je poskytovaný s nulovými náklady (0 % úročená sazba a 
bezpoplatků)

• Finanční nástroje mají pozitivní vliv na celkové cash flow podnikatele (efektivní 
rozložení splátek úvěru v čase) a v případě poskytnutých finančních příspěvků 
mu výrazně zlevňuje komerční financování

• Umožnují využívat finanční příspěvky i na úhradu jiných nákladů spojených s 
realizací projektu (například energetický audit apod.)

• Finanční nástroje jsou formou podpory, která umožňuje podnikateli 
přizpůsobovat realizovaný projekt jeho aktuálním potřebám v čase (dílčí 
úpravy projektů bez efektu ztráty podpory)
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Národní rozvojová banka ČR 21. století

KAPITÁLOVÉ VSTUPY — PRAŽSKÁ BURZA (IPO FOND — RIZIKOVÝ KAPITÁL)

A SPOLUPRÁCE S EIB A EIF (STŘEDOEVROPSKÝ FOND FONDŮ)

Expanze úvěry

Jihočech

Úspory  energie
PORADENSTVÍ

Energ
PORADENSTVÍ

S-podnik
PORADENSTVÍ

Úvěrové nástrojeZáruční nástroje

Záruka 2015 - 2023

Expanze záruka

VADIUM

Záruka ZRS



Program EXPANZE (OP PIK)

Záruky

za investiční úvěry nebo provozní úvěry 
(malé a střední podniky) 60 mil. Kč

výše záruky až 70 %, příp. až 80 % jistiny 
úvěru

spolupráce s 26 finančními institucemi

bez poplatků
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ÚVĚR

výše úvěru až 45 % max. až 60 mil. Kč

doba splatnosti až 10 let

úvěr je bezúročný a bezpoplatků

nutná participace komerčních
bank / leasingových společností

finanční příspěvek až 4 mil. Kč na 
úhradu úroků komerčního úvěru

ÚČEL 

na pořízení strojů a zařízení (i repasovaných), technické zhodnocení staveb, pořízení 
dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení a financování zásob

záruky na výdaje na osobní náklady včetně mzdových nákladů, výdaje na nájem,
výdaje za dodávky elektřiny, plynu a vody



Program Záruka 2015 až 2023

M-ZÁRUKA

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 10

S-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

určen pro sociální podnikatele
a rodinné podniky



Mezanin – podřízený úvěr

bude financován Evropskou unií z prostředků Nástroje na podporu oživení a odolnosti 
(Recovery and Resilience Facility) v rámci Národního plánu obnovy

podpořené projekty budou v souladu s principy „do not significant harm“ (DNSH) 
podle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“

úvěry až do výše 100 mil. Kč (max. však 45 % nákladů projektu)

odklad splátek jistiny až 5 let

splatnost až 15 let

splácení jistiny průběžně / jednorázově po splacení seniorního bankovního úvěru
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ÚČEL 

digitalizace, výzkumné a inovační procesy v podnikatelském sektoru

přenos technologií a spolupráce mezi podniky zaměřené na oběhové hospodářství

výstavba energeticky účinných budov

podpora výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí apod.
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Program ELENA - poradenství

technická pomoc na přípravu projektů úspor energie v budovách v soukromém
a veřejném sektoru

cílem je nabídnout komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů, 
a tím zvýšit investice do těchto projektů a OZE

podpora využití finančních nástrojů

SOUKROMÝ SEKTOR –
ÚSPORY ENERGIE

• předběžné posouzení záměru 
z hlediska úspor energie

• energetický posudek

• kompletace žádosti do 
programu ÚSPOR 
ENERGIE/ENERG

• pokrytí z 90 % způsobilých
výdajů na přípravu
a energetický posudek

• podmínky pro poskytnutí
úvěru stejné jako v 
ÚSPORÁCH ENERGIE/ENERG

Veřejný 
sektor –
podpora EPC 
projektům

Soukromý 
sektor –
úspory 

energie

SUBVENCE ÚROKOVÉ
SAZBY

• příprava EPC projektu

• pomoc s přípravou zadávacího 
řízení na realizační firmu 
(ESCO)

• příprava povinných 
dokumentů pro žádost do 
OPŽP

• pokrytí z 90 % způsobilých
výdajů na výše uvedené
činnosti
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Příklady z 
praxe



rodinná firma

založeno 1996

lídr evropského trhu

100 zaměstnanců

dlouhodobá spolupráce (7 poskytnutých 
záruk k výstavbě areálu a nákupu nových 
technologií, a aktuálně bezúročný úvěr 
Expanze na výstavbu nové výrobní haly)

Svoboda
výroba domácích knedlíků
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založeno 1989

sportovní pletené zboží

27 exportních destinací

poskytnutý úvěr na energetické 
úspory (program ENERG) –
modernizace a rozšíření výrobního 
areálu, využití odpadního tepla, 
navýšení kapacity výroby

Kama
rodinná firma se sportovním zbožím
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založeno 2016

prodejní koncept pro 1000+ designerů
a autorů s jednotnou obchodní a 
marketingovou strategií

6 franšízových prodejen

bez záruky NRB by Place Store Concept
nezískal úvěr od České spořitelny a 
dostal by se do potíží souvisejících s 
časově i finančně náročným hledáním 
nových prostor a stěhováním. Díky 
záruce NRB je dnes firma ve vlastním a 
nemusela tak stěhování řešit

Place Store Concept
záruka NRB pomohla v krizové situaci
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na trhu od roku 2015

vyvíjí a vyrábí civilní i vojenské letouny

výroba v Praze Radotíně

vlastní letiště v Písku

kapitálový vstup – takto získané prostředky 
umožní firmě postavit výrobní halu, pořídit 
nové technologie a ročně vyrobit až 300 
letadel

Primoco UAV
bezpilotní letouny
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Skupina 
NRB
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Inovativní 
přístupy 

strategie NRB

Portfolio
prostředků v rámci

OP PIK MPO

NRB 
investiční

Strukturované 
investice a 
podobné

Využití kapitálu 
soukromých firem

Národní rozvojový 
fond

Inovativní
přístupy strategie

NRB

NRB investiční a NRF – nové dcery NRB




