
 

 

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE A MALÉ FIRMY 

 

 
Základními formami zajištění podnikatelského úvěru mohou být: 

• Biankosměnka 

• Zástava nemovitostí 

• NRB záruka 

 

 

1. BIANKOSMĚNKA 

Biankosměnka je cenný papír využívaný k zajištění platebních závazků klienta. Tento typ směnky má záměrně  

nevyplněné náležitosti – a to měnu, částkou, údaj o splatnosti a částku slovy. Všechny chybějící náležitosti jsou  

doplněny až ve chvíli, kdy je potřebné směnku uplatnit, vždy však v souladu s Dohodou o směnečném vyplňovacím  

oprávnění, která je podepisována výstavcem a avalisty s každou biankosměnkou. 

Biankosměnka je vyhotovena pouze v jednom originále. 

Zajištění směnkou není povinné pro FOP klienty do úvěrové angažovanosti 800tis. Kč.  

Aval a souhlas manželky/manžela u směnky není povinný pro PO klienty do úvěrové angažovanosti 500 tis. Kč. 

 

 

2. ZÁSTAVA NEMOVITOSTI 

• Vlastníkem nemovitosti může být jak fyzická tak právnická osoba. 

• Zastavena může být komerční i rezidenční nemovitost, konkrétní typ nemovitosti, který lze zastavit,  

je uvedena v příloze Seznam akceptovaných nemovitostí. 

• U produktu Americká hypotéka lze vzít do zástavy pouze rezidenční nemovitost, která je ve vlastnictví  

žadatele o úvěr. 

• U produktů Investiční úvěr zajištěný, Neúčelový úvěr zajištěný, Kontokorentní úvěr zajištěný platí: 

o je-li žadatelem FOP, lze vzít do zástavy nemovitost, která je ve vlastnictví osob v přímém příbuzenském 

nebo rodinném vztahu s žadatelem o úvěr (manžel/manželka, otec/matka, syn/dcera), 

o je-li žadatelem PO, lze vzít do zástavy nemovitost, která je ve vlastnictví osob majetkově nebo statutárně 

propojených s žadatelem o úvěr. V případě jediného společníka pak i manžela/manželky. 

• Zastavovaná nemovitost se musí nacházet na území České republiky. 

• Zástavní právo je standardně (trvale i dočasně) požadováno na 1. místě v pořadí. 

• Banka umožňuje dočasně zástavní právo na 2. a dalším místě v pořadí pouze při refinancování  

podnikatelského úvěru. Úvěr musí být zpracován tak, aby po jeho vyčerpání dostalo zástavní právo RBCZ  

první místo (s výjimkou případů uvedených v předchozím bodu). 

• Vhodnou zástavou jsou pouze dokončené a zkolaudované nemovitosti. Při zajištění úvěru nedokončenou  

nemovitostí musí být objekt úvěrem dokončen. 

• Samostatným předmětem zajištění mohou být pouze pozemky, které jsou zároveň předmětem úvěru  

s vydaným územním rozhodnutí, územním plánem nebo územním souhlasem. Územní rozhodnutí, územní  

plán nebo územní souhlas lze nahradit vyjádřením stavebního úřadu, že se jedná o pozemek určený  

k výstavbě objektů určených k bydlení. 

• Pokud je nemovitost určená k zástavě zatížena exekucí či konkursem, musí dojít k odstranění tohoto omezení  

před čerpáním úvěru. 

• V případě, že nemovitost zastavuje třetí osoba, ať už jako dočasný zástavce (po zaplacení má vlastnictví  

nemovitosti přejít na dlužníka) nebo jako trvalý zástavce, musí se dlužníci stát účastníky zástavní smlouvy  

a zástavní smlouvu podepsat. 

• Při sjednávání zástavního práva na rezidenční nemovitost s výlučným majitelem, který je ženatý (vdaná) nebo  

spolumajitelem nemovitosti (přičemž další spolumajitel není jeho manželkou/manželem) banka zkoumá, zda  

v nemovitosti určené k zajištění úvěru nemá obydlí jeho manžel/manželka nevystupující jako zástavce. Pokud  



 

 

ano, požaduje banka, aby na zástavní smlouvě byl jimi podepsán souhlas s jejím uzavřením. Podpis musí  

ověřit podle platného občanského průkazu pracovník banky. Je-li v konkrétním případě souhlas vyžadován  

a na zástavní smlouvě chybí, není možné takovou smlouvu uznat jako dostatečný podklad pro čerpání úvěru.  

• Žadatel o úvěr je povinen přiložit k žádosti formulář „Prohlášení zástavce,“ obsahující údaje o zástavě  

a manželu/manželce, kteří mají v zástavě obydlí. V případě, že nemovitost zastavuje prodávající, musí  

formulář vyplnit prodávající. Formulář nemusí vyplňovat zástavci právnické osoby (developeři, obce,  

družstva, dodavatelské firmy), ani zástavci, kteří mají nemovitost ve spoluvlastnictví s manželkou/manželem. 

• V případě, že nemovitost zastavuje akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, je AO povinen  

ověřit, zda dlužník není členem představenstva, jednatelem, členem dozorčí rady, nebo prokuristou  

společnosti nebo osobou jim blízkou. V kladném případě lze zástavní smlouvu sepsat pouze  

za předpokladu, že je doložen souhlas valné hromady společnosti s takovou zástavou. 

• Nemovitost, u které je na listu vlastnictví uveden, jako nabývací titul, Zajišťovací převod vlastnictví není  

vhodnou zástavou a banka ji neakceptuje ani při doložení splacení závazku, který byl tímto titulem zajištěn. 

• V případě, že klient zastavuje pozemek, jehož součástí je stavba, musí být stavba zapsána v katastru  

nemovitostí (součástí pozemku je stavba). 

 

Ocenění 

Pro posouzení žádosti o úvěr je nutné předložit Odhad nemovitosti. Ten nesmí být starší než jeden rok, jinak  

je nutné nechat udělat ocenění nové. 

 

Vinkulace pojistné smlouvy 

Nemovitost, kterou je úvěr zajištěn, musí být pojištěna na pojistnou částku odpovídající 

reprodukční ceně nemovitosti uvedené v odhadu ceny. V případě zajištění úvěru zástavním právem k bytové  

jednotce je možné byt pojistit jen do výše jeho zástavní hodnoty za předpokladu, že je pojištěn dům, ve kterém  

se bytová jednotka nalézá a klient je schopen doložit to kopií pojistné smlouvy k domu. 

Pojištění nemovitosti musí krýt přinejmenším riziko poškození či zničení nemovitosti živelní událostí,  

v záplavových oblastech včetně povodně (zda je předmět zajištění v zátopové oblasti je případně uvedeno  

v Odhadu tržní ceny nemovitosti nebo v supervizi zpracované supervizorem banky). Případné pojištění proti  

povodni musí být sjednáno také minimálně na pojistnou hodnotu ve výši nejméně nižší z hodnot reprodukční cena  

nemovitosti a maximální pojistná hodnota podle metodiky pojišťovny. Současně platí, že pojistná hodnota nesmí  

být nižší než zástavní hodnota nemovitosti. Vinkulace ve prospěch banky musí být vždy na 1. místě. Banka  

umožňuje vinkulaci na 2. místě pouze při kombinaci úvěru s úvěrem ze stavebního spoření Raiffeisen stavební  

spořitelny, který je zajištěn stejnou nemovitostí poskytnutí druhého úvěru RBCZ stejnému klientovi dočasně 

v případě refinancování úvěru. 

 

 

3. NRB ZÁRUKA 

 

Obecné informace 

M-záruka NRB je produkt, který je poskytován k podpoře malého a středního podnikání. Zadavatelem programu  

je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, realizátorem programu je Českomoravská záruční a rozvojová  

banka. Primárním smyslem zajištění úvěru M-zárukou je pro klienta získání lepších podmínek – vyšší limit úvěru, delší  

splatnost a nižší úroková sazba. Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit realizaci podnikatelských  

záměrů malým podnikatelům. 

 

Požadavky NRB na podnikatele 

Dle definice NRB je produkt poskytován podnikatelům z přesně definovaných CN-NACE odvětví. 

Podnikatel, který má možnost využít produkt M-záruka, musí splňovat podmínky stanovené NRB. 

 

 



 

 

Parametry úvěru zajištěného M-zárukou podle NRB 

Základní charakteristika úvěrů, na které se dá M-záruka aplikovat: 

• typ zaručovaného úvěru: investiční (v případě RB splátkový typ úvěru: Investiční úvěr NRB) 

• výše zaručovaného úvěru: maximálně 5 mil. Kč 

• výše záruky: až 70 % jistiny zaručovaného úvěru 

• doba ručení: maximálně 6 let 

NRB umožňuje financovat až 10 úvěrů zajištěných M-zárukou, ovšem každý z daných úvěrů musí mít specifický  

účel financování. 

 

Parametry úvěru s M-zárukou NRB 

• Výše úvěru: 30 000 Kč až 5 000 000 Kč 

• Splatnost úvěru: 1 - 9 let 

• Fixace sazby po celou dobu úvěru 

 

Použití záruky 

Záruka může být poskytnuta pouze k získání úvěru na úhradu výdajů projektu provedených po dni poskytnutí  

zaručovaného úvěru (způsobilé výdaje projektu = zpětné financování není možné, viz př. níže), a to na: 

• pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp.  

hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci, 

• pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý  

hmotný majetek, resp. hmotný majetek, 

• pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. 

 

Poplatky za M-záruku 

Poplatky za poskytnutí M-záruky hradí klient ve prospěch NRB. RBCZ poskytuje kompenzaci tohoto poplatku  

ve formě slevy z poplatku za zpracování žádosti o poskytnutí úvěru, maximálně však do výše poplatku za poskytnutí  

úvěru. Rozhodnutí o kompenzaci poplatku je v kompetenci AO, odpuštění poplatku za M-záruku není povinné. 


