
ČMZRB 

Národní rozvojový fond 

a podpora rozvoje infrastruktury v ČR



• ČMZRB plní roli národní rozvojové banky ČR

• Pomáhá rozvoji ČR poskytováním FN

• Doplňuje finanční sektor
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Poslání a vize ČMZRB

Poslání – pomáhat ekonomickému a sociálnímu rozvoji ČR

• Zřízena na základě zákona o bankách

• Plně pod regulací ČNB

• Efektivně využívá prostředky ESI fondů ve formě FN

• Flexibilně reaguje na vývoj ekonomiky

• Poskytovat komplexní řešení všem řídicím orgánům

Vize – být lídrem v oblasti správy finančních nástrojů ČR
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Výsledky ČMZRB v roce 2019

✓ k 30. 9. 2019 podpořeno téměř 5 000 projektů malých a středních podnikatelů (tj. bez projektů municipalit) v objemu 

12,6 mld. Kč 

✓ hodnota podpořený projektů více než 21 mld. Kč
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Kvalita stávající infrastruktury v EU

zdroj: Světové ekonomické fórum
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Srovnání programovacích období – ČR (ESI fondy)

zdroj: Evropská komise

2021 - 2027
19,7 mld. €

2014 - 2020
23,65 mld. €
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Priority financování ESI fondů v ČR - 2021 – 2027

zdroj: www.dotaceeu.cz
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Možnosti financování municipální infrastruktury

Speciální programy ČR

Programy EU

Komerční produkty

• Českomoravská záruční a rozvojová banka

• Státní fond rozvoje bydlení (sociální byty)

• Státní fond životního prostředí (ČOV, kanalizace apod.)

• Státní fond dopravní infrastruktury (křížení komunikací apod.)

• Kraje (místní komunikace apod.)

• ESI fondy

• Komunitární programy / Centrálně řízené programy (EFSI / InvestEU)

• Evropská investiční banka
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Rozvoj infrastruktury – konkrétní příklad

Obec Rapšach

• leží na Třeboňsku, 3 km od rakouských hranic

• 650letá historie, v době první republiky i 2 000 obyvatel

• po 2. sv. válce ochranné pásmo → 100 obyvatel

• od 90. let postupné investice: zpětný odkup pozemků, investice do obecních bytů, 

rozvoj infrastruktury, investice do základního školství, rozvoj kulturního a 

společenského života

• dnes 592 obyvatel a jejich počet mírně roste
„Na opravu místní komunikace jsme zkoušeli

získat dotaci, ale obce naší velikosti to mají

těžké. Zkusili jsme to pětkrát a ani jednou se

nám to nezdařilo. Pak jsme se ale dozvěděli o

ČMZRB. Kdybychom prostředky od ní

nezískali, museli bychom výstavbu řešit

etapově, a tím pádem by vše trvalo déle.

Nemáme příliš velký rozpočet, takže musíme

dlouhodobě promýšlet, do čeho budeme

investovat. Při realizaci dalších projektů určitě

zase budeme zvažovat úvěr od ČMZRB,“ říká

starostka obce Rapšach Lenka Cvrčková.



• Vybudování FN pro financování infrastruktury

• Snížení nároků na rozpočet ČR a vládní dluh

• Kombinace veřejných a soukromých zdrojů (PPP projekty)

• Pro celou ČR

• Národní rozvojový fond ČMZRB
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Financování infrastruktury



• Dceřiná společnost ČMZRB

• SICAV - společnost s proměnlivým kapitálem založená na základě zákona o 

investičních společnostech a fondech

• Založen na principu partnerství soukromého a veřejného sektoru

• Posláním je realizace dlouhodobých investic s cílem rozvoje ČR bez dopadu 

na státní rozpočet a zadlužení
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Národní rozvojový fond



• Financování větších infrastrukturních projektů a souvisejících oblastí

• Financování je založeno na investicích soukromého sektoru (soukromí 

investoři) do návratných veřejných projektů

• Realizace sociální odpovědnosti korporací budoucích investorů (tzv. CSR 

model

• Princip dobrovolného zapojení
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Národní rozvojový fond



Děkuji za pozornost

Jiří Jirásek

předseda představenstva

generální ředitel ČMZRB, a.s.


