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Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku 

výběrového řízení Ministerstva pro místní rozvoj České Republiky vyhlášeného 28. 

června 2005, si klade za cíl v první části popsat existující možnosti financování 

projektů připravovaných municipalitami a malými a středními podniky podávaných 

do strukturálních fondů Evropské unie. Druhá fáze představuje rozbor praxí ze 

zahraničí při financování podobných projektů. Studie má dále ukázat možné cesty 

a způsoby používání finančních nástrojů, jejich výhody a úskalí implementace. 

Závěrečnou část tvoří nastínění možného budoucího vývoje v České republice 

v oblasti rizikového kapitálu a garančních fondů. 
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2 REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY  

2.1  Úvodní informace 
 
Jedny z  prvních institucí, které se zabývaly problematikou “evropských peněz” a 

jejich čerpáním byly Regionální rozvojové agentury (dále jen „RRA“). Regionální 

kanceláře řeší otázku zpracovávání projektů a poradenství, ale nemají nástroje 

k financování těchto projektů, neřeší ani otázku překlenovacích půjček pro období 

mezi zahájením projektu a čerpáním peněz. RRA vznikaly z iniciativy regionů, 

Ministerstva hospodářství ČR a později Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

postupně od roku 1993, kdy byla v Ostravě založena první z nich, až do roku 

1999. V současné době tvoří síť osmnácti organizací, ve kterých působí asi sto 

šedesát zaměstnanců. Pokrývají území celé republiky s výjimkou Hlavního města 

Prahy, která svoji vlastní regionální agenturu nemá. Mimo agentur s celokrajskou 

působností působí další RRA v příhraničních regionech a soustřeďují se na rozvoj 

hospodářské a sociální přeshraniční spolupráce. Jsou to RRA Šumava v 

Euroregionu Šumava-Bavorský les, Agentura regionálního rozvoje Euroregionu 

Labe, agentura v Rychnově nad Kněžnou pro Euroregion Glacensis-Kladsko a 

nejmenší agentura Bílé Karpaty. Některé krajské agentury spojují činnost pro kraj 

s prací pro Euroregion. To se týká třeba karlovarské agentury, ta spolupracuje 

s Euroregionem Egrensis. Podobně pracují i agentury v Českých Budějovicích a 

v Brně. K září roku 2005 funguje v České republice celkem 18 regionálních 

rozvojových agentur. 
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  Tabulka č.1: Regionální rozvojové agentury v České republice (pozn. 
RRA - regionální rozvojová agentura, ARR – agentura regionálního 
rozvoje) 

 
 Regionální rozvojová agentura, název, sídlo Právní forma

1. RRA Ústeckého kraje a.s. 

2. RRA pro rozvoj Střední Moravy, Olomouc s.p.o. 

3. RRA Šumava, Stachy o.p.s. 

4. ARR, Liberec s.r.o. 

5. ARR, Ostrava a.s. 

6. RRA Jižní Moravy, Brno s.p.o. 

7 RRA Bílé Karpaty-Moravské Kopanice, Starý Hrozenkov o.p.s. 

8 RRA Plzeňského kraje, Plzeň o.p.s. 

9. RRA Egrensis - RRAE, Karlovy Vary o.p.s. 

10. RRA Východní Moravy, Zlín s.p.o. 

11. Hospodářská RA třinecka, Podnikatelské centrum, HRAT s.r.o. 

13. RRA Vysočina, Jihlava s.p.o. 

14. RRA Jižní Čechy-RERA, Č.Budějovice a.s. 

15. RRA Střední Čechy, Kladno s.p.o. 

16. RRA Pardubického kraje, Pardubice s.p.o. 

17. ARR Euroregionu Labe, Ústí n Labem o.p.s. 

18. Regionální rozvojová agentura, Rychnov nad Kněžnou o.p.s. 
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2.2  Funkce a aktivity rozvojových agentur v České republice 

2.2.1 Funkce 

RRA působí jako nástroj regionální politiky krajů a státu, především v oblasti 

podpory ekonomického rozvoje v regionech, společně s využitím státní a 

zahraniční pomoci. RRA propagují a realizují spolupráci veřejného sektoru 

s podnikatelskými subjekty v daném území s cílem podpořit hospodářský a 

sociální rozvoj území. 

RRA by měly fungovat jako klíčová regionální instituce využívající detailní znalosti 

regionu a všech důležitých aktérů, která definuje a realizuje strategii regionálního 

rozvoje daného kraje. 

Regionální rozvojové agentury jsou poradenské organizace podporované státem, 

zaměřené na přípravu a řízení rozvojových projektů. Jejich zřizovatelé jsou 

společně města, sdružení měst a obcí, kraje, hospodářské komory, neziskové 

organizace a podnikatelé v kraji. 

2.2.2 Aktivity 
 
Aktivity RRA se zaměřují na široké spektrum úkolů, na základě provedených 

analýz vymezujících specifické potřeby reprezentovaného regionu. Mezi hlavní 

činnosti českých RRA můžeme zařadit:  

 Podpora regionální strategie a programování stanovených cílů; 

 Poskytování služeb (poradenství, realizace projektů, zpracování studií, 

analýz, apod.) pro podnikatelské subjekty i místní a regionální orgány; 

 Příprava, implementace, monitoring a hodnocení rozvojových projektů; 

 Poskytování a zajišťování školení; 

 Realizace mezinárodních aktivit včetně realizace projektů v rámci 

programů EU. 



COPIRISCO CZ, a.s., HAVLÍČKOVA 15, PRAHA 1, 110 00, CZECH REPUBLIC 

 

 - 8 -

Tím, že jsou agentury spojeny s určitým územím, na němž dlouhodobě působí, 

mají vlastní velmi podrobné a kvalitní databáze o daném regionu. Podílejí se na 

regionálním programování - zpracování strategických dokumentů rozvoje krajů a 

regionů nebo Euroregionů. Dnes jejich role spočívá v přípravě rozvojových 

projektů, žádostí o spolufinancování z podpůrných programů, případně potřebných 

doprovodných materiálů, jakými jsou např. studie proveditelnosti, projektové 

záměry, prokazování souladu se strategickými programy rozvoje daného území. 

Jsou to projekty v oblasti cestovního ruchu, podpory podnikání, rozvoje 

infrastruktury regionu, například projektování a výstavby cyklotras, ale nejen ty. 

Zpracovávají i větší projekty z oblasti životního prostředí, například koncepce 

zacházení s odpady v regionu.   

2.3  Důvody založení a vlastnické struktury 

2.3.1 Důvody založení 

České RRA hrály důležitou úlohu v období před vstupem ČR do EU – hlavní 

aktivity: 

 Poradenství v oblasti využití finančních nástrojů EU – programů 

předvstupní pomoci strukturálně postiženým regionům v Evropě. Jednalo 

se o programy Phare, Phare CBC, ISPA, SAPARD, EQUAL, atd.; 

 Projekční a poradenský servis veřejným a soukromým subjektům, jak 

využívat tyto programy pro rozvoj daného regionu, případně posílení 

produktivity dané firmy. Další aktivity spočívají v koordinaci strategií 

rozvoje regionu, v minulosti se  RRA  podílely na strategické přípravě 

regionů na vstup do Evropské unie.    
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2.3.2 Vlastnické struktury 

Existující RRA v České republice mají různé vlastnické struktury a jejich právní 

forma je definována dle obchodního zákoníku. Existují čtyři druhy právních forem 

agentur:  

 

 o.p.s.   - obecně prospěšná společnost (celkem 5); 

 a.s.   - akciová společnost (celkem 4); 

 s.p.o.   - sdružení právnických osob (celkem 6); 

 s.r.o.    - společnost s ručením omezeným (celkem 3). 

 

Základní vlastnická struktura RRA: 

 

 Sdružení obcí (v čele s centrem regionu); 

 Specifické zaměření poradenství závisí mimo jiné na vlastnické struktuře 

dané RRA a z ní vycházejících cílů agentury. V případě RRA vlastněných 

sdružením obcí se orientace zaměřuje na potřeby řešení  regionálních 

problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí. 
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3 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ, 
OBCÍ A NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. 

3.1  Úvod 

Problém financování malých a středních podniků (dále jen „MSP“), obcí a 

nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) obecně brání jejich dalšímu 

rozvoji. MSP většinou disponují určitým množstvím volných finančních prostředků, 

nicméně ty zpravidla nepokrývají potřeby k profinancovávání podnikatelských 

záměrů. Obce hospodaří s rozpočtem a prostředky, které získají z vlastní činnosti. 

Většinou nedisponují vlastním majetek v takové hodnotě, aby mohli ručit při 

závazkovém vztahu k věřiteli. NNO disponují kvalitním mozkovým potenciálem, 

ovšem majetkem nikoliv, proto mají cestu k financování svých představ a projektů 

velmi složitou a v současné době pro ně neexistuje specializovaný finanční  

produkt. 

 

3.2  Vybrané produkty komerčních bank 

Největší finanční ústavy v České republice se snaží na vzniklou situaci v oblasti 

čerpání prostředků z Evropské unie reagovat tím, že vytvářejí různé programy, 

které si kladou za cíl usnadnit přístup MSP a obcím k potřebným prostředkům. 

Představitelé vybraných bank se ovšem shodují na tom, že jako záruka pro banku 

není skutečnost, že žadatel o dotaci předložil svůj projekt a ten mu byl schválen. 

Smlouva o financování projektu mezi vyhlašovatelem grantu a žadatelem nedává 

žadateli na dotaci právní nárok, tedy z pohledu banky pořád existuje velké riziko, 

že projekt nebude dokončen a banka nedostane zpět půjčku. 
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3.3  Program PONTE (KB a.s.)  

3.3.1 Úvěr na předfinancování grantu EU 

Jedná se o krátkodobý až střednědobý úvěr na řešení časového nesouladu mezi 

potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace z Evropských fondů . 

Patří sem zejména tyto druhy úvěrů: 

 Investiční úvěr; 

 Úvěr na provozní a investiční potřeby;  

 Municipální úvěr.  

 

Úvěr na předfinancování grantu EU se poskytuje v českých korunách. U tohoto 

úvěru se používá především pohyblivá úroková sazba. Úroky klient hradí měsíčně 

nebo čtvrtletně, v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. Jistina se splácí 

zejména z dotace čerpané ze strukturálních fondů EU. 

3.3.2 Standardní úvěr na spolufinancování projektu 

Jde o střednědobý až dlouhodobý úvěr na financování těch výdajů projektu, které 

nejsou kryty dotací ze strukturálních fondů EU. Zejména se jedná o tyto druhy 

úvěrů: 

 Investiční úvěr;  

 Úvěr na provozní a investiční potřeby;  

 Municipální úvěr;  

 Úvěr na oběžné prostředky.  

 

Standardní úvěr na spolufinancování projektu se poskytuje v korunách 

a vybraných cizích měnách (EUR, USD nebo CHF). Použít lze pevnou 

i pohyblivou úrokovou sazbu. Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, 

v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě. Oba základní typy úvěrů lze čerpat 
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jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele nebo 

prodávajícího na základě předložených dokladů.  

U úvěru na předfinancování grantu EU je jistina především splácena z dotace 

čerpané ze strukturálních fondů EU. 

3.4  Program EU Region (Česká spořitelna a.s.) 

3.4.1 Charakteristika a popis produktu  

Program EU region poskytuje klientům veřejného a neziskového sektoru služby 

spojené s financováním projektů v rámci programů finanční podpory z fondů EU.  

Program EU region se zaměřuje na tři základní oblasti:  

 Finanční a organizační poradenství;  

 Projektové služby;  

 Financování realizace projektů.  

 

Finanční a organizační poradenství  

Poradenství zahrnuje základní informace o fondech EU prostřednictvím Databáze 

informací o Evropské unii,  poradenství při strukturování financování projektu, 

identifikaci vhodného dotačního programu pro projekt, řízení projektu, apod. 

Projektové služby  

Program EU region nabízí zprostředkování služeb v oblasti přípravy projektu, 

projektové dokumentace a žádosti o dotaci z fondů EU. Tyto služby poskytuje 

dceřiná společnost Consulting České spořitelny. 
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Financování realizace projektů  

Při financování projektů je nutné přihlédnout k jejich specifickým rysům: 

 Při podepsání smlouvy o poskytnutí dotace musí konečný příjemce 

(investor) obvykle prokázat finanční zajištění realizace celého projektu;  
 Dotace bude konečnému příjemci (investorovi) vyplácena etapově nebo až 

po realizaci projektu a kontrole výdajů; 

 Dotace nepokryje 100 % nákladů projektu.  

V rámci služeb Program EU region nabízí ČS a.s. poskytnutí vhodného typu 

úvěru, a to na kteroukoliv část projektu (část krytou dotací, vlastní spoluúčast) a to 

až do 100 % nákladů na celý projekt. Tento úvěr však projekt prodražuje a náklady 

nepočítají s pokrytím úroku. 

3.5  EU program business (Česká spořitelna a.s.) 

EU program business poskytuje podnikatelským subjektům služby spojené se 

vstupem do EU. Těžiště podpory spočívá v asistenci při realizaci projektů 

žádajících dotaci z fondů EU. 

EU program business se zaměřuje na tři základní oblasti: 

 Informace o dopadech vstupu do EU;  

 Podpora klientům při získání dotace z fondů EU;  

 Financování projektů.  

3.5.1 Informace o dopadech vstupu do EU 

EU program business zajišťuje monitoring informací o vývoji v EU, poskytuje 

základní informace o dopadech vstupu do EU na podnikatelský sektor a podrobné 

informace o možnostech získání dotace z fondů EU. 
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3.5.2 Podpora klientům při získání dotace z fondů EU 

EU program business nabízí klientům asistenci při získání dotace z fondů EU na 

jejich projekt. EU program přináší služby na několika úrovních. 

3.5.3 Financování projektů 

 Při podání žádosti o dotaci musí podnikatel nebo firma obvykle prokázat 

finanční zajištění realizace celého projektu, případně adekvátní části po 

ukončení etapy projektu;   

 Přiznaná dotace bude podnikateli nebo firmě vyplacena až po realizaci 

projektu a kontrole výdajů;  

 Dotace nepokryje 100 % nákladů projektu.  

3.5.4 Úvěrový příslib 

Jedna z možností, jak při žádosti o dotaci prokázat finanční připravenost projekt 

realizovat v celém rozsahu. ČS vystaví doklad o zajištění zdrojů na financování 

projektu, který implementační agentury všeobecně akceptují. 

3.5.5 Předfinancování dotace 

Financování tzv. „dotovaných“ výdajů (výdajů, které budou pokryty dotací) v době 

mezi termíny plateb a obdržením dotace je možné realizovat prostřednictvím 

produktů provozního financování nebo investičního úvěru s možností předčasné 

splátky. 
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3.6  Business angels 

 
Finanční a technická pomoc jsou především směrovány na malé a střední české 

firmy. Cílem této podpory je sdružení společností hledajících kapitál.  

  Zvýšit fondy potřebné k uskutečnění záměru; 

  Získat objektivní radu a jak udělat obchodní plán atraktivní pro investory;

  Být představen investorům, kteří budou plně vyhovovat a splňovat 

potřeby. 

  

Odpovědí může být systém "Business Angels" (pozn. neužívá se českého 

překladu), nezávislý a autonomní servis. Tento byl vytvořen jako pomoc malým 

společnostem stát se silnějšími, poradit jim s výskytem potencionálního 

nebezpečí, které by mohlo poškodit jejich vlastní kapitál.  

 

“Business angel“ si klade za cíl postavit virtuální most mezi potenciálním 

investorem a příjemcem. Představuje růstový potenciál, založený na řadě faktorů 

investorům.  

 

“Business Angels“ negarantuje úspěšnost každého projektu - poskytuje kromě 

přístupu k celé síti privátních investorů také bohatý zdroj nezávislé pomoci a 

asistence.  

 

V současné době se systém business angels v České republice téměř nevyužívá. 

Mnohdy bývá zaměňován s poradenskými společnostmi. „Business angels“ mají 

za sebou silnou finanční skupinu, na kterou jsou napojeni a nabízejí její zázemí 

k následné investici. 
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4 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA 

 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České 

republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České 

republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších 

sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.  

Byla založena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou:   

 Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 

Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (72 % 

akcií), 

 Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s. a Československá obchodní 

banka, a. s.;  

 
Je řízena pětičlenným představenstvem a  devítičlennou dozorčí radou.  

Banka poskytuje především: 

 Podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných 

úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů; 

 Podpory vlastníkům panelových bytových domů při jejich rekonstrukci;  

 Zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty. 

 

Celkově předložili žadatelé v roce 2004 a 2005 4 742 žádostí o podporu. Z tohoto 

počtu bylo 3 531 žádostí kladně vyřízeno, 322 žádostí bylo zamítnuto pro 

nesplnění programových podmínek, v případě žádostí o záruku a úvěr pro 

nevyhovující ekonomiku projektu. Od žádosti odstoupilo v průběhu jejího 

vyřizování 190 klientů. Zbývajících 699 žádostí nebylo v roce 2004 a 2005 

vyřízeno, a to zejména z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků. 
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 Tabulka č.2: Rozdělení poskytnutých garancí podle regionů 
 

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004
Hl. město Praha 2,3 3 7,7 4,3 5,4
Středočeský 4,8 9,8 12,2 8,1 10,4
Jihočeský 4,7 4,4 5,7 4,7 2,9
Plzeňský 7,7 9,5 6,8 6,8 6,8
Karlovarský 3,6 0,8 4,1 1,4 1,5
Ústecký 2,7 3,5 3,2 3,6 3,3
Liberecký 0,2 2 4 2,1 3,5
Královehradecký 14,3 7,5 7,6 13,2 5,5
Pardubický 6,3 10,7 7,9 7,4 9,1
Vysočina 4 7,5 2,1 1,3 4,7
Jihomoravský 9 8,7 8,8 11,9 11,4
Olomoucký 10,1 10,9 4,9 10,9 9,9
Zlínský 12,9 11,3 10,9 12,1 11,8
Moravskoslezský 17,4 10,4 14,1 12,2 13,9
Celkem 100 100 100 100 100
 
Zdroj: ČMZRB a.s., upraveno zpracovatelem 
 

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. poskytuje tyto základní programy: 

 Program zvýhodněných úvěrů pro drobné a malé podnikatele v 

Jihočeském kraji;  

 Program INOVACE  (ČR mimo Prahy);  

 Program KREDIT   (ČR mimo Prahy);  

 Program PROGRES  (celá ČR);  

 Program START   (ČR mimo Prahy);  

 Program TRH    (úvěry pro Prahu, příspěvky ČR);  

 Program ZÁRUKA   (celá ČR). 
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5 ANALÝZA VYBRANÝCH NÁSTROJŮ POUŽÍVANÝCH V ZEMÍCH EU 

5.1  Úvod  

Příklady nejlepších zkušeností (dále jen “best practises”) byly vybrány s ohledem 

na požadavek zadavatele z oblasti rozvoje podnikatelského prostředí a z oblasti 

municipalit.  

5.1.1 Oblastní rozsah: EU Cíl 1 - Regiony (CSF) 

Určení best practises je limitováno regiony, tříděnými podle nařízení Komise EU 

tj., cíl 1 – REGION. (ke stavu konce roku 2005) 

 

5.1.1.1 Přímá finanční podpora státu (granty, zvýhodněné půjčky, 
zvýhodněné úrokové míry) 

Přímou pomoc státu představují: 

 Granty, tj. penežní prostředky placené společnostem; nevratné, tzn. Při 

splnění daných kritérií stát nevyžaduje zpětné plnění; 

 

 Zvýhodněné půjčky, tj. půjčky poskytované přímo státní agenturou s 

několika typy výhod:  

  (i)   splátkový kalednář je delší, splátkový režim je volnější; 

  (ii)   úrok je výrazně nižší ve srovnání s komerční bankou;  

  (iii)   příjemce půjčky je subjekt, kterému by běžná komerční banka úvěr 

     neposkytla. 

 

 Dotace úrokových sazeb, příjemce využívá běžné bankovní půjčky 

(úvěru) a splácí jistinu. Úroky (nebo část úroků) splácí státní agentura.  
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5.1.1.2 Nepřímá státní podpora nebo alternativní zdroje financování 

Nepřímá státní podpora představuje nástroj, který vyrovnává “tržní selhání” v 

možnosti získat finanční prostředky malým a středním podnikům. Některé, 

zejména začínající,  MSP mají velmi obtížný přístup ke klasickým formám financí 

(bankovní půjčka, burzovní trh a jiné), proto jsou nástroje nepřímé státní podpory 

někdy nazývány jako “alternativní zdroje financování”. 

Alternativní finanční zdroje se sestávají z (i) Rizikový kapitál a Půjčky (včetně 

leasingu) a / nebo (ii) Záruky a Vzájemné záruky     

• Rizikový kapitál a Půjčky mohou být hodnoceny podle několika kritérií: 

• Podle pozice společnosti 

 Období vývinu společnosti (zavádění nových myšlenek do 

vývoje případně na trh; “seed” kapitál); 

 Počáteční období (zavádění společností; “start-up” kapitál); 

 Fáze rozvoje či oživení (překlenovací financování, 

“mezzanine” financování, rozvojové financování, “turn-

around” financování, apod.). 

• Podle užití finančních prostředků 

 K nákupu majetku (stroje, zařízení, práva, atd.); 

 Zvýšení provozního kapitálu; 

 Restrukturalizace společnosti (zlepšení struktury rozvahy); 

 Finanční posílení společnosti (zvýšení základního jmění 

pomocí akcionářské půjčky); 

 Poskytnutí financí k rozvoji určitého projektu, který 

představuje pouze jednu z částí celé společnosti (v zásadě 

velmi netypický postup státní podpory, nicméně také 

využívaný). 
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• Podle cíle finanční operace 

 Založení společnosti (tvorba); 

 Modernizace; 

 Racionalizace; 

 Obrat;  

 Expanze výroby (výstupu); 

 Expanze výrobních kapacit (růst). 

• Podle druhu instituce 

 Státní správa (např. odbor ministerstva); ačkoliv ty většinou 

neřídí svoje finanční toky odděleně; 

 Státní specializované agentury (jako CzechInvest v ČR nebo 

PARP v Polsku); 

 Specializované agentury vlastněné či z části vlastněné, 

kontrolované nebo řízené státem (jako společnosti nebo 

agentury regionálního rozvoje. V ČR je to např. Regionální 

rozvojová agentura mikroregionu Šumava a další, viz. první 

část studie); 

 Státní banky (banky specializované na regionální rozvoj, v 

ČR  Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen 

ČMZRB), nebo BGK Bank v Polsku či IBB-Investitiones 

Bank Berlin v Německu); 

 Risk kapitálové společnosti (dále jen “venture”), (mohou být 

vlastněny státem jako neziskové společnosti) nebo jako 

privátní společnosti; 

 Business Angels; 

 Komerční banky (běžně jsou to velké bankovní skupiny, 

které mají smlouvu se státem o poskytování rizikového 

kapitálu s vědomím a garancí státu). 
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• Z pohledu záruk a vzájemných záruk: 

 Finanční záruky pro MSP (zvýšení přístupu MSP ke 

klasickým zdrojům financí); běžně poskytované státem 

vlastněnou bankou či institucí (ČMZRB v ČR, BGK Bank v 

Polsku);  

 Specializované záruční banky (jako např. 

BBS-Bürgerschaftsbank Sachsen, Landesbank poskytující 

záruky v Sasku, Německo); 

 Specializované společnosti pro vzájemné ručení (jako např. 

Agentura vzájemného ručení Portugalsko, Španělsko či 

Maďarsko); 

 Státní agentury na podporu podnikání (zejména MSP) (jako 

je SBS-Small Business Service, v Anglii nebo SBA-Small 

Business Administration v USA); 

 Ostatní agentury (neziskové organizace, regionální 

rozvojové agentury a ostatní soukromé společnosti, které 

poskytují některou z forem ručení). 

 

• Vzájemné ručení: představuje způsob ručení jinou zárukou (podobně jako 

zajištění); zvýšení kapacit poskytovat záruky pomocí záruk od jiné společnosti 

poskytující záruky. Mohou to být: 

 Státní specializované instituce (jako je třeba CERSA, ve 

Španělsku SPGM, v  Portugalsku nebo Hitelgarancia, v 

Maďarsku); 

 Evropská rozvojová banka (dále jen EBRD) také představuje 

jednu z linií, která poskytuje záruky jiným záručním 

společnostem.   
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6 RIZIKOVÝ / VENTURE KAPITÁL 

6.1  Definice rizikového (venture) kapitálu 

 

Existuje řada definic rizikového kapitálu, avšak všechny se pokoušejí vystihnout 

základní poznávací rys, a to synergický efekt, který spojený s rizikovým  kapitálem 

přináší původci podnikatelského záměru. Venture kapitálová investice totiž 

nepředstavuje jednorázové poskytnutí financí, ale mnohaletý proces spolupráce 

podnikatelského subjektu s „venture kapitálovým investorem“ všestraně 

napomáhajícím rozvoji firmy a pravidelně monitorujícím aktuální situaci ve 

společnosti. Právě odborné znalosti, které s sebou investor přináší, mají mnohdy 

pro rozvoj firmy větší význam, než samotné investiční prostředky.  

 

6.2  Charakteristika „rizikových“ peněz a venture kapitálové společnosti 

 

Základní charakteristika venture kapitálu je ta, že základní formou investice je 

přímý vstup do základního jmění firmy. Obvykle se „venture kapitálový investor“ 

stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v některých zásadních 

rozhodnutích. Když firma neuspěje, pak ztrácí vložené prostředky. V případě 

úspěchu firmy může jeho menšinový podíl představovat i několikanásobné 

zhodnocení investice. Venture kapitálový investor však vydělá pouze tehdy, když 

vydělá i „tvůrce“ podnikatelského záměru, podnikatel. 

 

Venture kapitálové investice tedy představují poskytování investic firmám, které 

nejsou veřejně obchodovatelné na kapitálovém trhu, a kde rozhodující část 

návratnosti investic pochází z vlastnických podílů na firmách, takže závisí na jejich 

budoucí ziskovosti. 
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Venture kapitálová společnost se  od obvyklého spolupodílníka či tichého 

společníka ve firmě odlišuje svou účastí pouze na přijímání zásadních 
rozhodnutí firmy a snaze ponechat běžný chod firmy na tvůrcích podnikatelského 

záměru. Na rozdíl od bank se při poskytování financí nerozhoduje podle záruk a 

zajištění splácení vložených prostředků, ale především podle atraktivnosti 

podnikatelského záměru a předpokládanou schopností úspěšně záměr realizovat.  

6.3  Investiční zaměření a finanční zdroje venture kapitálu 

 

Venture kapitáloví investoři se mezi sebou odlišují nejen velikostí a odvětvovou 

orientací, ale především zaměřením na určitou fázi rozvoje firem.  

 

 Prvním typem je „předstartovní“ (pre - start –up) financování (seed 

capital). Jde o financování vývoje výrobku, pro který teprve v budoucnu 

vznikne firma, která jej bude nabízet. Příkladem může být poskytnutí 

financí „nadšenci, který doma v garáži vyvíjí nový výrobek“; 

 

 Druhým typem je startovní financování (start-up capital). Finance jsou 

poskytovány firmě, která má připravený produkt, vedení a organizační 

zabezpečení prodeje a jasně vymezený trh, na který hodlá proniknout; 

 

 Třetím typem je financování počátečního rozvoje (early stage expansion 

capital). Podporovaná společnost funguje méně než tři roky, doposud 

nedosáhla zisku; 

 

Tyto první tři typy venture kapitálových investic představují největší rizikovost. 

Investor nevidí žádné minulé úspěchy firmy a musí se opírat především o svou 

intuici a vlastní zkušenosti. Ostatní typy se obecně dají chápat jako kapitál 

vedoucí k urychlení rozvoje existujících firem. 
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 Čtvrtým typem je rozvojové financování (expansion capital), které se 

používá hlavně k navýšení pracovního kapitálu firmy, zavedení dalšího 

výrobku či služby, útoku na geograficky vzdálenější trh a na náklady 

spojené se získáním většího množství dodatečných finančních prostředků. 

V zemích EU je to nejčastější zaměření venture kapitálu; 

 

 Pátým typem je  financování akvizic (acquisition capital). Tento, ne příliš 

obvyklý typ, představuje rostoucí tendenci soukromých firem k 

vzájemnému skupování, přebírání vlastnických podílů pasivních akcionářů 

aktivními a rostoucí majetkové ambice managementu. K tomuto typu tedy 

řadíme i management „buy - out“ (postupné přebírání společnosti vlastním 

managementem) a management „buy - in“ (tlak managementu jiné 

společnosti); 

 
 Šestým typem je řešení tlaku vysokých úroků v kombinaci s předlužením 

společností. Nadějné projekty, které se dostávají do krátkodobé ztráty 

zapříčiňující kolaps cash-flow, mohou být profinancovávání dluhů (debt 
replacement), kdy venture kapitálový investor proplácí část dluhů firmy a 

získává v ní majetkový podíl. 

 

6.4  Užití venture capital 

 

Jelikož se venture kapitál používá především u menších firem, a jelikož bez něj by 

mnohé nadějné podnikatelské záměry nenašly potřebné finanční zdroje, stávají se 

venture kapitálové společnosti součástí schémat podpory malého a středního 

podnikání státních a mezinárodních institucí. Například v nejzaostalejších 

regionech Španělska byla nemalá část prostředků jdoucích na jejich podporu 

koncentrována v regionálních venture kapitálových společnostech. Program 

PHARE Evropské komise využívá venture kapitálové společnosti jak pro podporu 
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regionů, tak obecně, pro podporu malého a středního podnikání. Především 

nejrizikovější předstartovní financování je v Evropě téměř výlučně zabezpečováno 

venture kapitálovými společnostmi zakládanými státem. 

 

6.5  Postavení venture kapitálu v rozvinutých ekonomikách a u nás 

 

Již déle než dvě desítky let patří venture kapitál k rychle se rozvíjejícím oborům. 

Nejrozšířenější je tato forma financování v USA. Z evropských zemí se na čele 

rozšířenosti venture kapitálu drží Velká Británie, i když Francie, Německo, Itálie a 

Španělsko rychle náskok Britů dotahují. Západoevropské venture kapitálové 

společnosti za posledních deset let shromáždily kapitálové zdroje převyšující 40 

miliard €, přičemž dvě třetiny tohoto kapitálu pochází od bank, pojišťoven a 

penzijních fondů.  

 

Z iniciativy programu PHARE byl v červnu 1994 založen Regionální podnikatelský 

fond Horního Slezska a Severní Moravy (RPF). PHARE vybavilo RPF pro začátek 

téměř čtvrt miliardou CZK a během roku 1995 RPF dále navýšil své zdroje. Během 

prvních 18 měsíců RPF vyhodnotil přes tři stovky podnikatelských záměrů, 

přičemž pouhá 3% z nich byla nakonec zainvestována. RPF investuje výhradně ve 

vymezeném regionu a jeho maximální finanční účast v jedné firmě je 30 mil. Kč. 

 

Dalších přibližně 100 mil. CZK bylo z programu PHARE převedeno na Fond 

rizikového kapitálu (FRK), který zahájil činnost koncem roku 1995. FRK se 

zaměřuje na projekty v oblasti výroby a služeb s maximální finanční 

angažovaností 10 mil. Kč. FRK financuje projekty po celém území ČR, avšak v 

Praze nesmí být alokováno více než 10 % jeho finančních zdrojů 

Třetí venture kapitálovou společností založenou v rámci mezinárodní pomoci 

České republice je Česko-americký podnikatelský fond. Kromě nich zde již operuje 

i několik zahraničních venture kapitálových společností. Namátkou jmenujme 
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European Renaissance Capital, Horizonte Central European Equity Fund a Accel. 

Domácí finanční skupiny rovněž zakládají různé investiční společnosti, nelze ale 

doposud hovořit o jasném zaměření na venture kapitál. 

 

Venture kapitál představuje finance (peníze k nákupu majetku, půjčky nebo oboje) 

k rozvoji společnosti či nápadu, který v sobě nese velkou míru rizika, odtud název 

rizikový capital. Společnost, která je podporována rizikovým kapitálem většinou 

nemá šanci získat běžnou půjčku od komerční banky. Rizikový kapitál slouží jako 

hnací motor v rozvoji společnosti ať už se jedná o  seed kapitál, kapitál na 

založení společnosti, kapitál pro začínající podnikatele či kapitál na oživení 

nového nápadu běžící společnosti). 

 

 Obrázek č.3: Rizikový kapitál 

 

Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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 Obrázek č.4: Systém fungování rizikového kapitálu 

 

Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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7 ÚVĚROVÉ ZÁRUKY 

7.1  Definice a terminologie 

Úvěrová záruka představuje nástroj k usnadnění získání bankovního úvěru malým 

a středním podnikatelům. Nemusí se vždy jednat pouze o bankovní úvěry nebo 

leasingu či rizikového, ale i rozvojového kapitálu k realizaci podnikatelských 

projektů. Umožnění malým a středním podnikatelům účast v obchodních veřejných 

soutěžích a získání nových zakázek bez nároku na vázaní jejich finančních 

prostředků ke složení jistiny vyhlašovateli soutěže. Úvěrová záruka může 

představovat také přebírání zodpovědnosti za dlužníka v případě neschopnosti 

splácet závazky. Ručení může být ve formě bankovní záruky či záruky vydané 

specializovanou agenturou popř. soukromou společností. Kombinací záruk je 

několik nicméně všechny fungují na stejném základu.  

 

V záručním mechanismu vystupují tyto strany: 

 

 Hlavní smlouva   bankovní smlouva mezi bankou a dlužníkem; 

 Záruční smlouva   dokument určující práva a povinnosti ručitele; 

 Ručitel       banka či jiná instituce, která nese odpovědnost za  

         závazek v případě, že nastanou skutečnosti, které  

         věřitel může aplikovat na dlužníka a ten nemůže  

         svým závazkům dostát; 

 Příjemce záruky   věřitel, který aplikoval svoje nároky; 

 Dlužník      vystupuje zároveň ve třech úrovních. Jednak jako  

         dlužník vůči věřiteli, jako klient banky (půjčka) a jako 

         klient záruční instituce (subjekt záruky). 
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7.2  Úvěrová záruka – mechanismus „německého“ modelu 

 Obrázek č.5: Nastínění mechanismu záruky za úvěrem 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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 Obrázek č.6: Druhý pohled na mechanismus záruky z pohledu banky 
 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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7.4  Úvěrová záruka – mechanismus „iberijského“ modelu 

 Obrázek č.7: Mechanismus záruky z pohledu klienta 
 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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7.5  Garanční systém a stát 

Hlavním argumentem pro účast státu v systému ručení za MSP je ten, že privátní 

sektor by nedokázal “vyplnit” selhávání trhu v poskytování záruk. Dalším silným 

argumentem je, že neexistuje tak silná privátní skupina, která by mohla 

představovat zásadní obrat v poskytování garancí. Obrázek č.8 ukazuje roli státu 

na příkladě Portugalska. 

 
 Obrázek č.8: Státní podpora v systému garancí v přípravě a nastavování 

systému 
 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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b) Příspěvek na rozvoj garančního systému ze státního rozpočtu a místních 

rozpočtů; 

c) Ustanovení centrální banky jako vrcholné dozorčí instance. 

 
 Obrázek č.9: Nadnárodní pohled na garanční systém popsaný na 

portugalském modelu. 
 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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8 VEŘEJNÁ PODPORA 

8.1  Definice veřejné podpory a aplikace na podporu fondů rizikového 
kapitálu 

Zákaz („neslučitelnost“) a definice podpory obsahuje čl. 87 odst. 1 Smlouvy o 

založení Evropských společenství (dále jen „SES“). Podle této definice se za 

veřejnou podporu považuje zvýhodnění určitých podniků  nebo určitých odvětví 

výroby (jak zboží, tak služeb) poskytované státem nebo ze státních prostředků, 

jakoukoliv formou, hrozící nebo vedoucí k narušení hospodářské soutěže a 

vedoucí k ovlivnění obchodu mezi členskými státy. 

Z hlediska určení, zda o veřejnou podporu jde či nikoli, není rozhodný deklarovaný 

cíl, nýbrž účinek opatření.  

Co se týče otázky ohledně možnosti podřazení určitého subjektu pod pojem stát, 

Evropský soudní dvůr (dále jen „ESD“) dovodil, že pojem „stát“ zahrnuje územní 

samosprávné celky i právnické či fyzické osoby kontrolované subjekty veřejného 

práva. 

V souvislosti s výše popisovaným systémem podpory MSP prostřednictvím 

garančního systému a fondů rizikového kapitálu lze uvést, že zamýšlené způsoby 

podpory MSP povedou k riziku udělení veřejné podpory určitým subjektům.  

8.2  Fondy rizikového kapitálu 

Záměr založení fondů rizikového kapitálu se snaží reagovat na mezeru na trhu 

rizikového kapitálu, který v oblasti malých a středních podniků nefunguje z různých 

důvodů uspokojivě (vysoké náklady na akvizice, vysoké riziko v porovnání 

s očekávaným výnosem), protože soukromí investoři rizikového kapitálu 

neinvestují v dostatečné míře do oblasti malých a středních podniků. Za této 

situace lze předpokládat, že již samotné založení fondů bude považováno za 

veřejnou podporu poskytnutou těmto fondům, privátnímu investorovi nebo MSP na 
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základě argumentu, že privátní investor by riziko takové transakce za obdobných 

podmínek nepodstoupil. 

Vzhledem ke skutečnosti, že obdobný problém týkající se financování malých a 

středních podniků rizikovým kapitálem byl pozorován v i v ostatních členských 

státech EU, ze strany Evropské komise bylo vydáno Sdělení č. 2001/C 235/03 o 

veřejné podpoře a rizikovém kapitálu, které popisuje jak problematiku prvků 

veřejné podpory v případě zřizování nebo podílení se veřejných institucí na 

fondech rizikového kapitálu, tak i možná řešení umožňující i přes existenci prvků 

veřejné podpory udělení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro její slučitelnost se 

společným trhem. 

Ze shora uvedeného důvodu předpokládáme, že pro založení fondů rizikového 

kapitálu by zřejmě bylo vhodné vytvořit program, který bude muset být předmětem 

řízení (notifikace) před Evropskou komisí; obecný popis notifikačního řízení 

podáváme níže. Na základě popisu podávaného níže dáváme také ke zvážení, 

zda by na základě takového programu měla být veřejná podpora poskytována (i) 

fondům rizikového kapitálu, (ii) privátním investorům podílejícím se na kapitálu 

fondů, nebo (iii) malým a středním podnikům, které budou cílem investic fondů. 

8.3  Záruky 

Evropská komise považuje poskytování záruk veřejnými institucemi za jednu z 

forem veřejné podpory, neboť věřitel nese nižší riziko vyplývající z možného 

ekonomického selhání dlužníka a je ochoten poskytnout financování nebo jinou 

služby za výhodnějších podmínek. 

Na základě výše uvedeného Evropská komise poměrně rigorózně vyžaduje, aby 

záruky byly poskytovány takovým způsobem a za podmínek, které jsou běžné na 

trhu finančních produktů. 

8.4 Úprava veřejné podpory „de minimis“ 

Předpisy týkající se veřejné podpory umožňují na základě tzv. pravidla „de 

minimis“ poskytnout podporu jednomu subjektu až do výše 100.000 EUR 
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v průběhu tří let. Takové podpůrné opatření může být poskytnuto bez předchozí 

notifikace a souhlasného rozhodnutí Evropské komise. 

Výjimka na základě pravidla o podpoře „de minimis“ by mohla být uplatňována 

např. vůči malým podnikům, které by byly cílem investic fondů. 

8.5  Pravidla veřejné podpory ve vztahu k rizikovému kapitálu 

Za účelem vyjasnění otázek pravidel veřejné podpory ve vztahu k rizikovému 

kapitálu  a nastínění preferencí ze strany Evropské komise bylo vydáno Sdělení č. 

2001/C 235/03 o veřejné podpoře a rizikovém kapitálu. 

8.5.1 Příjemce veřejné podpory 

Vzhledem ke specifické situaci fondů rizikového kapitálu a účelu, ke kterému mají 

být použity, vyvstávají v zásadě tři možné okruhy subjektů, kterým může být 

veřejná podpora udělena: 

a) První možností je udělení veřejné podpory samotnému fondu, a to např. 

dotace na pokrytí správních nákladů a nákladů na management; 

 

b) Druhou možností je podpora investorů, kteří by prostřednictvím fondu 

poskytovali kapitál malým a středním podnikům. Taková forma podpory 

zahrnuje např. založení fondu státem nebo vklad finančních prostředků 

státem do fondu s tím, že ostatní investoři budou mít výhodnější podmínky 

než stát, záruky ostatním investorům za investiční ztráty nebo půjčky do 

fondu, daňové pobídky investorům fondu nebo ostatní finanční nástroje ve 

prospěch investorů rizikového kapitálu; 

 

c) Třetí možností je veřejná podpora přímo malým a středním podniků 

realizovaná prostřednictvím státem ovládaného fondu formou participace 

na základním nebo vlastním kapitálu malých a středních podniků. 
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Jak dále vyplývá z níže uvedeného, je zřejmé, že Evropská komise z praktických i 

teoretických důvodů preferuje taková opatření, která jsou založena na veřejné 

podpoře fondů rizikového kapitálu a investorů do fondů rizikového kapitálu. 

8.5.2 Způsob udělování veřejné podpory 

Způsob udělování veřejné podpory by měl být zásadně zcela transparentní a 

omezit se pouze na taková opatření, která jsou nutná k dosažení deklarovaných 

cílů veřejné podpory (např. odstranění překážek způsobujících vznik mezery na 

trhu investic do malých a středních podniků). Udělování veřejné podpory potom 

musí být prováděno takovým způsobem, jehož účinek bude shodný s cílem 

opatření. 

8.5.3 Slučitelnost veřejné podpory se společným trhem 

Samotná skutečnost, že určité opatření zakládá veřejnou podporu neznamená její 

automatickou neslučitelnost se společným trhem. Evropská komise navrhovaná 

opatření a programy pečlivě zkoumá a v případě splnění určitých podmínek se 

zvyšuje pravděpodobnost schválení opatření nebo programu veřejné podpory 

týkající se rizikového kapitálu. 

Primární otázkou pro Evropskou komisi je, zda opatření zakládající veřejnou 

podporu v oblasti rizikového kapitálu směřuje k nápravě selhání trhu rizikového 

kapitálu, tj. zda skutečně existují bariéry zabraňující malým a středním podnikům 

získávat finanční prostředky od investorů rizikového kapitálu. Pokud je tento 

předpoklad naplněn, Evropská komise považuje za pozitivní následující prvky 

veřejné podpory: 

a) Zaměření na nápravu selhání trhu rizikového kapitálu; 

b) Existence ziskové motivace na straně investora; 

c) Snaha o eliminace narušení soutěže mezi investory a fondy rizikového 

kapitálu; 

d) Odvětvové zaměření fondů rizikového kapitálu, zaměření na malé a střední 

podniky a podniky počáteční nebo rané fázi existence; 
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e) Standardní obchodní přístup k investicím obsahující obchodní plány a exit 

strategii a rozhodování odpovídající tržní realitě; 

f) Pravidla zabraňující kumulaci podpor určitým podnikům. 

Vedle nesplnění shora uvedených kritérií Evropská komise dále považuje za 

negativní následující prvky veřejné podpory: 

a) Malý rozsah programu nebo opatření dovolující realizovat pouze několik 

málo projektů; 

b) Opatření zavedená částečně nebo zcela pro poskytnutí financí určitému 

předem oznámenému podniku; 

c) Přílišná angažovanost veřejného sektoru v případě ztrát fondu rizikového 

kapitálu nebo distribuce zisku pouze mezi privátní investory; 

d) Podpora odvětví trpících nadbytečnou kapacitou. 

8.6  Pravidla veřejné podpory ve vztahu ke garančním systémům 

Obecně lze uvést, že na garanční systémy a poskytování záruk veřejnými 

institucemi lze vztahovat obdobná pravidla, jako na fondy rizikového kapitálu. 

Způsob udělování veřejné podpory ve formě záruk by tedy měl být zásadně zcela 

transparentní a omezit se pouze na taková opatření, která jsou nutná k dosažení 

deklarovaných cílů veřejné podpory (např. odstranění překážek způsobujících 

vznik mezery na trhu dluhového financování). Udělování veřejné podpory potom 

musí být prováděno takovým způsobem, jehož účinek bude shodný s cílem 

opatření. 

8.7  Řízení ohledně veřejné podpory před Evropskou komisí 

Řízení před Evropskou komisí ve věcech veřejné podpory jsou upravena v čl. 88 

SES, Nařízení Rady č. 659/99 a Nařízení Evropské komise č. 794/2004. Nařízení 

Rady č. 659/99 upravuje mimo práv poskytovatele a příjemce veřejné podpory též 

práva třetích stran, např. soutěžitelů. 
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8.7.1 Řízení ve věcech notifikované podpory 

Obecně platí, že je třeba Evropské komisi notifikovat všechna nová opatření 

zakládající veřejnou podporu s výjimkou podpor, na které se tato povinnost 

nevztahuje na základě nařízení vydaných na základě čl. 89 SES (tzv. skupinové 

výjimky).  

Účastníkem řízení o notifikaci je výhradně členský stát (zpravidla prostřednictvím 

stálého zastoupení v Bruselu), na řízení však může určitým způsobem participovat 

i samotný příjemce. V rámci řízení před Evropskou komisí je posuzována 

slučitelnost se společným trhem. S poskytnutím podpory je třeba vyčkat do 

rozhodnutí Evropské komise, která do dvou měsíců od doručení úplné notifikace 

rozhodne, že (i) nejde o veřejnou podporu, (ii) jde o veřejnou podporu slučitelnou 

(Evropská komise v takovém případě specifikuje výjimku zakládající slučitelnost 

podpory se společným trhem), (iii) jde o veřejnou podporu a zároveň existují 

důvodné pochybnosti o její slučitelnosti, čímž je zahájena formální vyšetřovací 

procedura. V případě, že Evropská komise ve výše uvedené lhůtě dvou měsíců 

nerozhodne, platí fikce slučitelnosti veřejné podpory se společným trhem.  

Rozhodnutí o zahájení formální vyšetřovací procedury je publikováno v Úředním 

věstníku EU, čímž je dán prostor k připomínkám zúčastněných osob (např. pro 

rozpor s obecným zájmem, neúměrné posílení postavení na trhu). Vyjadřovat se 

tak kromě dotčeného členského státu mohou ostatní členské státy, soutěžitelé či 

podnikatelské svazy, příjemce může poskytnutí podpory zároveň obhajovat. 

Připomínky je třeba doručit ve lhůtě jednoho měsíce od zahájení procedury a 

všechny jsou zasílány členskému státu k vyjádření.  

Evropská komise v rámci formální vyšetřovací procedury následně ve lhůtě 18 

měsíců rozhodne, že buď (i) nejde o veřejnou podporu, (ii) jde o podporu 

slučitelnou se společným trhem, nebo (iii) jde o podporu neslučitelnou se 

společným trhem. 



COPIRISCO CZ, a.s., HAVLÍČKOVA 15, PRAHA 1, 110 00, CZECH REPUBLIC 

 

 - 40 -

8.7.2 Řízení ve věcech existujících programů podpory 

Programem může být konkrétní zákon, vyhláška, nařízení či interní opatření 

zahrnující poskytování podpory. Evropská komise takové programy schvaluje, 

průběžné zkoumá a navrhuje vhodná opatření – úpravy programu formou (i) 

dodatku k programu, (ii) zavedení procedurálních mechanismů, či (iii) zrušení 

programu. V případě, že členský stát návrh Evropské komise neakceptuje, může 

být zahájena formální vyšetřovací procedura. 
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9 ANALÝZA VYBRANÝCH ZEMÍ EU 

 

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz 

 

Německo; 
Rakousko; 
Španělsko; 
Portugalsko. 
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10 NĚMECKO 

10.1  Finanční nástroje používané v Německu 

Jedna z ekonomicky nejrozvinutějších zemí světa má pochopitelně také jeden z 

nejpropracovanějších finančních systémů. 

Banky (obecně finanční nástroje banky) hrají velmi významnou roli. Německo 

představuje typickou zemi, kde je bankovní sféra velmi úzce spjata se sférou 

podnikatelskou. Bankovní půjčka potom představuje jeden z nejčastějších zdrojů 

financování. (oproti Anglo-americké tradici separování bankovní a podnikatelské 

úrovně, které se potkávají spíše prostřednictvím akciového trhu) 

Obrázek č.10 ukazuje provázanost jednotlivých zdrojů veřejných peněz a strukturu 

veřejné podpory v Německu. Mezi zdroje veřejných peněz patří státní rozpočet 

(ministerstva, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (dále jen „KfW“) a regionální 

rozvojové agentury existující v každé spolkové zemi), dalším zdrojem jsou 

regionální rozpočty spoklových zemí a EU Cíl 1 (Objective 1 CSFs), který je 

aplikován podle sektorů každou spolkovou zemí zvlášť. 
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 Obrázek č.10: Struktura veřejné podpory v Německu 

 

Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R&D agentury
státní rozpočet

KfW 
státní rozpočet 

Regionální rozpočty  
EU Cíl 1 

Reg. Reg.... 

MSP / Podnikatelé 

Prostředky 
do high-

tech, seed 
kapitál, 
apod. 

Prostředky na 
zakládání firem, 
inovace, apod. 

Privátní 
poskytovatelé Rozvojová 

banka 
(regionální)

KfW oblastní pobočky 
 

Úroveň státu 

(Vlastněné 
regionem, 
obchodní 

komorou, ...) 

Komerční banky 

Úroveň 
regionů 



COPIRISCO CZ, a.s., HAVLÍČKOVA 15, PRAHA 1, 110 00, CZECH REPUBLIC 

 

 - 44 -

10.2  Sasko jako příklad 

Spolková země Sasko představuje nejlidnatější spolkovou zemi Německa. Tato 

část Německa, která sousedí s Českou republikou, disponuje druhým největším 

objemem CSF rozpočtu, hned po spolkové zemi Thüringen. Sasko je údělem 

historie zasaženo nízkou strukturální diverzifikací. (velký podíl těžkého průmyslu). 

Následující obrázek ukazuje institucionální rozdělení v Sasku. 

 
 Obrázek č.11: Institucionální rozdělení v Sasku 

 

 

Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 

Pozn: SAB: na úrovni venture kapitálu tvoří holding MBG a SBG, BBB představuje 

záruční banku. Státní rozvojová agentura: Businessplan – Wettbewerb Sasko (od 

roku 2005 užívá označení SAX Service Center) 
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10.3  Sasko a implementace veřejné podpory 

10.3.1 Granty - SAB 

Grantové programy směřují především na rozvoj technologií. Podporovány jsou 

zejmána tyto oblasti: 

 Podpora vývoje a rozvoje nových technologií MSP; 

 Podpora investicí do výzkumu a vývoje; 

 Podpora při vyhledávání nových specialistů; 

 Podpora komunikačních a informačních technologií; 

 Podpora zavádění pilotních projektů. 

10.3.2 Půjčky a rizikový kapitál – SAB 

Kapitálové investice s cílem podpory, rozvoje a zlepšení regionálních 

podnikatelských aktivit. Jsou to zejména: 

 Venture finance do rozvoje MSP a investice do expanze MSP; 

 Finance do posílení likvidity společnosti; 

 Program “stop firemním krizím a začít znovu”, který poskytuje půjčky pro 

překlenutí krizí MSP; 

 Restrukturalizační půjčky  pro reorganizace MSP. 

10.3.3 Servis pro MSP – SAB 

Jedná se zejména o odborné konzultace v oblastech podnikání a administrativy 

MSP. 

 Konzultace v oblasti podnikání se zahraničními společnostmi; 

 Trénink v oblasti zakládání a  vedení firmy; 

 Poradenství v managementu, účetnictví, daní, životního protředí, atd.; 
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 Vytváření klastrů, realizace výhod z klastrů; 

 Prezentace společnosti, design, veletrhy, chování ke konkurenci. 

10.3.4 Garance - SAB 

SAB disponuje rozpočtem, který jí dává možnost poskytovat za lepších než 

standardních podmínek garance za půjčky pro MSP. Zejména pak v návaznosti na 

grantové oblasti popsané v bodě 8.3.1. SAB používá pro hodnocení projektů z 

pohledu garancí Garanční banku BBS, která analyzuje projekty a vydává pro SAB 

stanovisko, které potom MSP použijí jako součást žádosti o půjčku v komerční 

bance.  

10.3.5 Rizikový kapitál – MGB 

Venture kapitál pro MSP je v Sasku poskytován MGB Sachsen (Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaft Sachsen GmbH). Venture kapitál směřuje do těchto 

oblastí: 

 Standardní venture investice podle individuálního zhodnocení projektu (z 

části pod správou KfW); 

 Rizikové investice do technologií; 

 Venture investice do řemeslnictví. 
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 Obrázek č.12: Systém záruk v Sasku 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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11  RAKOUSKO - BURGENLAND 

Burgenland představuje malou část území na východě Rakouska s 270 000 

obyvateli (3,3 % z celkové populace). 

Obdobně také území spadající pod Cíl 1 CSF je velmi malé s kofinancováním cca. 

270 tis € pro projekty veřejného a soukromého sektoru. 

Plánovaná alokace je následujicí: 

 Obchod a průmysl: cca. 34%; 

 Věda a výzkum: cca. 11%; 

 Turismus: cca. 19%;  

 Zemědělství: cca. 16%;  

 Lidské zdroje: cca. 20%. 

 

 Obrázek č.12: Institucionální rozdělení – Burgenland 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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Hlavní nástroje používané v Rakousku: 

 Granty; 

 Půjčky; 

 Rizikový kapitál pro MSP; 

 Garance (národní program AWS). 

 

Všechny tyto nástroje jsou využívány ve stejném systému jako v Německu. 

Rakouská AWS představuje stejně fungující instituci jako KfW v Německu. 
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12 ŠPANĚLSKO 

12.1 Úvod 

Španělsko, které je členem EU od roku 1986, tvoří 17 autonomních regionů, 

přičemž 12 jich spadá do Cíle 1 CSF. Mezi hlavní cíle programovacího období 

2000 – 2006 ve Španělsku patří: 

 Růst konkurenceschopnosti výroby; 

 Věda a výzkum; 

 Informační společnost; 

 Pokles nezaměstnanosti; 

 Rozvoj lidských zdrojů; 

 Odstranění diskriminace; 

 Zemědělství a rybolov (EAGGF OP); 

 Nastavení nových a propracování stávajících  finančních instrumentů (FIFG 

OP). 

Zejména poslední bod je velmi důležitý při sledování vývoje v České republice. 

Následující obrázek ukazuje časovou osu při vytváření španělského Vzájemného 

záručního systému (Mutual guarantee system / fund). Časová osa začíná od roku 

1979. Před tímto datem ve Španělsku existovalo 30 regionálních agentur (základ 

Mutual Guarantee Systému) 
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 Obrázek č.13: Vývoj Mutual guarantee system ve Španělsku 
 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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 Obrázek č.14: Státem podporovaný Mutual guarantee systém 
 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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   Obrázek č.15: Rozdělení jednotlivých institucí  

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
 

 
 Obrázek č.16: Kdo poskytuje veřejnou podporu 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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12.3 SOGARPO 

Garanční instituce SOGARPO byla založena regionální vládou Galície, regionální 

vládou Pontevedra a Ourense dále 5 regionálními bankami a 17 regionálními 

podnikatelskými komorami a svazy. Tito partneři vložili do počátku jmění s tím, že 

nemohou využívat služeb SOGARPO, ale služby nabízet. Služby SOGARPO 

využívalo ke konci roku 2004 4 196 MSP. SOGARPO spravuje vklady zakladatelů 

ve výši 10,8 mil €, vydalo záruky za více než 97 mil € (41 515 záruk) s průměrnou 

cenou 2 – 5 %. V současné době má 14 zaměstnanců.  

Služby SOGARPO: 

 Záruky za bankovní půjčky; 

 Záruky za mikro půjčky (do 25 000€); 

 Záruky na platby záloh MSP; 

 Poradenství pro podnikatele. 

 Obrázek č.17: SOGARPO v záručním systému 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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13 PORTUGALSKO 

Portugalsko, které je členem EU od roku 1986 se sestává z 5 regionů na úrovni 

NUTS II, přičemž všechny splňují podmínky Cíle 1 CSF. Na úrovni NUTS III se 

Portugalsko dělí do 30 oblastí, které ovšem nemají žádnou administrativní 

autonomii a slouží pouze ke statistickým účelům. Úroveň NUTS IV představují tzv. 

Municípios (obdoba našich okresů), kterých je v Portugalsku 305.  

Mezi hlavní priority Cíle  1 v Portugalsku patří: 

 Doprava a životní prostředí; 

 Školství a rozvoj lidských zdrojů; 

 Konkurenceschopnost v zemědělství, rybolovu a lehkém průmyslu. 

 

13.1 Finanční nástroje používané v Portugalsku 

Portugalsko používá v zásadě všechny výše zmíněné nástroje ve stejném 

systému. Pro tuto studii je zajímavé, jak se v Portugalsku vytvářel Mutual 

guarantee systém podporovaný státem. Nejprve je potřeba zmínit, že celý systém 

vznikl za podpory Programu finančního inženýringu ze zdrojů 1 programovacího 

období. (Financial Engineering Sub Program 1st CSF, Manufacturing Industry OP 

of the 1st CSF for Portugal). Tento program klad tyto priority: 

 Dynamizace rizikového kapitálu; 

 Podpora participace na firemních obligacích; 

 Rozvoj vzájemného ručení (mutual guarantee systém). 

Současně vznikaly plány pro budování: 

 Rozvoj MSP v oblasti PR nových nových projektů; 

 Budování sekundárního akciového trhu pro MSP. 
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V roce 2005 tzn. po 10 letech v Portugalsku funguje systém úvěrových záruk 

(mutual guarantee state-backed system) a systém poskytování rizikového kapitálu. 

 Obrázek č.18: Harmonogram vývoje mutual gurantee systému 
v Portugalsku 

 
 
 

 Obrázek č.19: Struktura Mutual guarantee systému 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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Portugalský Mutual guarantee systém byl zřízen, na rozdíl od španělského, z 50% 

EBRDF, 25% státní prostředky, 25% soukromý kapitál. Pilotní provoz systému se 

testoval na středně velkých společnostech, postupně se přešlo na malé 

společnosti, pro které je systém primárně zřízen. První reakce komerčních bank 

na systém byla opatrná, téměř pesimistická, nicméně po prvních dobrých 

výsledcích nastal obrat a důvěra v systém.  
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14 DOPORUČENÍ 

V  současné době představuje hlavního poskytovatele garancí Českomoravská 

záruční a rozvojová banka (dále jen ČMZRB). V bodě 3. této studie jsou velmi 

stručně popsány některé fakta o ČMZRB. (vice informací na www.cmzrb.cz) 

Systém fungování ukazuje následujcí schema. 

 Obrázek č.20: Model garancí provozovaný ČMZRB a.s. 

 

Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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14.1 Německo – Portugalsko – Španělský model  

Kombinace těchto modelů a výběru osvědčených kroků může představovat jeden 

ze směrů možného vývoje finančních nástrojů v České republice. Základní úvahy, 

které musí předcházet prvním konkrétním kroků představují: 

 “Dělba práce a pravomocí” mezi vedoucí instituci projektu (např. 

CzechInvest, MMR, apod.), Regionální rozvojové agentury (stávající 

struktura vs. zřizení nových) a státní banku (ČMZBR); 

 Propagace nebo ústup od garančního systému ČMZRB (případný přesun 

řízení na nově zřízenou garanční instituci jako je např. SPGM v 

Portugalsku); 

 Jakou pravomoc v systému uznat regionům? Zřídit regionální garanční 

pobočky s pravomocí vydávat garance?; 

 Právní postavení “credit garančního systému”? Úroveň státu, banky, 

soukromého sektoru? 
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 Obrázek č.21: Možný systém fungování pro další programovací období 
2007-2013 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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 Obrázek č.22: Systém podpory MSP 

 
Zdroj: CopiRisco CZ a.s. 
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14.3.2  Slučitelnost veřejné podpory se společným trhem 

Samotná skutečnost, že určité opatření zakládá veřejnou podporu neznamená její 

automatickou neslučitelnost se společným trhem. Evropská komise navrhovaná 

opatření a programy pečlivě zkoumá a v případě splnění určitých podmínek se 

zvyšuje pravděpodobnost schválení opatření nebo programu veřejné podpory 

týkající se rizikového kapitálu nebo systému poskytování záruk. 

14.4 Návrhy Rady EU a Evropského parlament k 21. 12. 2005 – všeobecné 

Z dokumentu Všeobecné nařízení Komise EU ze dne 21.12.2005, článku 42 – 

Pravidla implementace  plynou následující požadavky Komise na členské státy: 

1. Určení typů operací, které budou plně kryty z grantů; 

2. Určení kritérií pro výběr žadatelů; 

3. Míra spolufinancování projektů; 

4. Systém monitoringu, evaluace a kontroly projektů; 

5. Určení systému finančního ručení nebo podobných nástrojů a určení 

instituce, která bude členským státem pověřena k implementaci a 

provozování takovýchto nástrojů. 

14.5 Návrh operačního programu Podnikání a inovace  

V rámci vyjednávání podmínek a předkládání návrhů programů pro další 

programovací období předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu svůj návrh 

Operačního programu Podnikání a inovace, který si klade za cíl rozvoj podpory 

podnikání v České republice. Předkládané cíle Operačního programu 

korespondují s nařízením o ERDF ze dne 16. 9. 2005. Jedním z deklarovaných 

cílů je Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem, včetně vytvoření prostředí 

pro jejich vznik, technických a finančních podmínek pro vznik a rozvoj.  Součástí je 

vytvoření podpůrného prostředí pro vznik firem, včetně služeb a vytvoření 

finančních nástrojů umožňujících založení a rozvoj firem (zejména seed a rizikový 
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kapitál, zvýhodněné úvěry a záruky). Podstatná část národních prostředků 

určených na spolufinancování opatření této oblasti bude zajištěna státním 

rozpočtem. U opatření významně podporující rozvoj regionů se předpokládá 

i účast dalších veřejných rozpočtů. Prostřednictvím koordinovaného využití 

finančních prostředků ERDF, státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů 

České republiky, a rovněž soukromých zdrojů, bude zajištěno pozitivních 

synergických efektů v rámci jednotlivých priorit. Intenzita veřejné podpory se 

v průměru předpokládá na úrovni 75 %, tj. zhruba čtvrtinu nákladů na realizaci 

jednotlivých priorit budou pokývat soukromé zdroje. Tato myšlenka ukazuje dobrý 

směr k zavedení v Evropě používaných finančních nástrojů.  

 

14.6 Dosavadní vývoj 

V rámci vyjednávacího protokolu představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu své 

návrhy na Operační programy, které jsou prostřednictvím Ministerstva pro místní 

rozvoj dále připravovány k předložení Komisi Evropské unie k připomínkám. 

Předložený operační program Podnikání a inovace poodkrývá odpověď na otázku 

z Nařízení EU, článku 42, bodu 5. V rámci tohoto operačního programu je 

zapracována i otázka spolufinancování zakládání a rozvoje finančních nástrojů a 

institucí, které je budou v budoucnu spravovat. Podle dosavadních nedávných 

jednání, která proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí 

s akciovou společností vlastněnou státem, která má ambice stát se  v budoucnu 

poskytovatelem a spravovatelem státního fondu rizikového kapitálu a zároveň 

garanční agenturou, se reakce dotčených ministerstev zdá být velmi pozitivní. 

Zmíněná společnost nyní myšlenku role implementační agentury rizikového 

kapitálu a garanční agentury dále propracovává a k dalším výstupům by mohla 

použít i tuto studii.  
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 Obrázek č.23: Časová osa možného rozvoje systému v České republice 

 

Zdroj: Copirisco CZ a.s. 
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Pozn: Přílohou této studie je podrobná analýza vybraných finančních nástrojů 

evropských zemí.  
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