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D
nes nabízíme tři příklady z praxe, jak 

program Expanze pomáhá českým fi rmám 

růst. Vzhledem k nulovému úroku u úvěru, 

který poskytuje ČMZRB, a zároveň i díky pří-

spěvku na úhradu úroků u spolufi nancujícího 

komerčního úvěru totiž tento program přináší 

podnikatelům, kteří shánějí fi nance na realizaci 

projektu investičního charakteru, nejvýhodnější 

nabídku na trhu.

Rozšíření technologického parku
Moravská rodinná fi rma KOPLAST, která se 

specializuje na zakázkovou výrobu z deskových 

termoplastů, před časem došla do bodu, kdy zjisti-

la, že musí svůj technologický park rozšířit o další 

výrobní stroje a zařízení. Například o další pětiosé 

frézovací centrum, výkonnou pec pro temperaci 

a sušení deskových materiálů před jejich dalším 

zpracováním, ale třeba i manipulační techniku. 

Po zvážení různých možností fi nancování se roz-

hodla pro fi nancování z programu Expanze-úvěry 

od ČMZRB. „Možnost získat tento zvýhodněný 

úvěr, a to i díky tomu, že splňujeme podmínku 

rodinné fi rmy, vnímám velmi pozitivně. Zvlášť pro 

malé a střední fi rmy je to v rámci nutných investic 

do rozšiřování výrobních technologií velmi zajímavé. 

Vše se podařilo úspěšně zrealizovat a z naší zkuše-

nosti mohu využití programu Expanze od  ČMZRB 

určitě doporučit,“ popisuje svou zkušenost Martin 

Kostka, jednatel společnosti.

Výstavba výrobní haly
Společnost MESgroup Czech, která se zabývá 

poskytováním komplexních služeb v oblasti 

dodávek strojních dílů, zámečnických a montova-

ných sestav a funkčních celků, využila bezúročný 

program Expanze na největší investiční projekt 

ve své historii – výstavbu vlastní výrobní haly. 

„V první fázi jsme oslovili několik tuzemských bank 

s požadavkem na fi nancování investičního projektu. 

Mezi oslovenými bankami byla samozřejmě ČSOB, 

se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ta iniciovala 

první jednání s MZRB a zajišťovala vzájemnou 

komunikaci v úvodních jednáních. Výsledkem byla 
kombinace úv ru od SOB a bezúročného úvěru 

Expanze od ČMZRB v poměru dvě třetiny fi nanco-

Expanze pomáhá v rozvoji fi rem
Nové stroje, technologie, zařízení, software, licence, nová administrativní budova, výrobní areál, jeho rekonstrukce či 

rozšíření apod., to vše lze pořídit z programu Expanze. Tento produkt nabízí malým a středním podnikům Českomoravská 

záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s komerčními bankami a leasingovými společnosti. 
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