








 
 

ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je popis možností financování rozvoje podnikání  

v České republice se zaměřením na malé a střední podnikání. Obsahuje popis jednotlivých 

zdrojů financování a přibližuje operační programy pro období 2007 až 2013. Dále práce 

obsahuje teoretické vyhodnocení vhodného použití jednotlivých zdrojů financování s ohledem 

na fázi životního cyklu podniku. V závěrečné části se práce věnuje praktickým zkušenostem 

malých a středních podniků s financováním a využíváním evropských fondů. 
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ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to describe possibilities of financing of business 

development in the Czech Republic focusing on small and medium entrepreneurship. The 

description of various financial resources and introducing of operational programs for period 

2007 - 2013 are included. Furthermore the work contains a theoretical evaluation of usage of 

useful financial resources depending on the enterprise lifecycle. Final part of the work is 

focusing on businesslike experiences of small and medium enterprises and on utilizing 

European funds. 
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1 ÚVOD 

Záměrem této práce je teoreticky popsat obecné možnosti jak získat v České republice 

finanční prostředky pro rozvoj podnikání, ale i nepřímou podporu. Možnosti financování 

rozvoje podnikání jsou zaměřeny na malé a střední podniky, které hrají nezastupitelnou úlohu 

v národní ekonomice díky svojí absolutní početní převaze v rámci všech podniků. Kromě toho 

jsou výrazným stabilizujícím prvkem v politické situaci zmírňující strukturální změny, 

podněcují konkurenci, reprezentují regiony a oživují města a obce. Avšak nevýhodou malého 

a středního podnikání oproti velkým podnikům je zejména horší přístup k cizímu kapitálu  

a k podnikání vyžadující velké investice, nevýhodná pozice ve veřejných soutěžích  

o státní zakázky a náchylnost na druhotnou platební neschopnost. Malé a střední podniky jsou 

také znevýhodněny v otázce technologického rozvoje, nemohou si například dovolit 

zaměstnávat špičkové odborníky a vědce, mají omezenou dostupnost informací  

a poradenských služeb. 

 Jako páteř ekonomiky je proto malé a střední podnikatele nutno přímo i nepřímo 

podporovat, rozvíjet jejich inovační potenciál a vhodnými programy podpořit jejich 

konkurenceschopnost i v rámci dnešního globalizovaného trhu. V první části práce je tedy 

stručně představen pojem malý a střední podnik, jeho vliv na domácí ekonomiku a statistická 

data o stavu malého a středního podnikání v České republice. 

 Druhá část rozebírá možnosti financování podniků, uvádí základní členění zdrojů  

a jsou zde vyjmenovány stěžejní možnosti jak získat finanční prostředky pro rozvoj 

podnikání, s důrazem na 7. rámcový program Evropské unie. 

 Třetí část pak teoreticky popisuje možnosti využití jednotlivých zdrojů pro určité 

konkrétní směry potřeb podniků. 

 V závěrečné části jsou pak uvedeny názorné příklady, které v České republice omezují 

rozvoj podnikání. Závěry v této části vycházejí zejména z praktických zkušeností podniků, 

které vyplívají z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků v České 

republice.  
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2 MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK 

Malý a střední podnik je významná součást ekonomiky České republiky. Jako podklad 

pro toto tvrzení uvedeme některé klíčové údaje – podíl malých a středních podniků  

na celkovém počtu podniků v rámci České republiky je 99,85%. Tyto subjekty zajišťují 60% 

pracovních míst, produkují 52% výkonů, 51% investic, 55% přidané hodnoty a 39% vývozů, 

vyplácejí 56% mezd, spotřebují 54% dovozu a tvoří 35% hrubého domácího produktu [1]. 

 V roce 2008 bylo evidováno 1 035 521 malých a středních podniků, které dohromady 

zaměstnávaly více než 2 milióny zaměstnanců [2]. 

Malý a střední podnik bývá definován poněkud odlišně podle pojetí samotné definice. 

Pro statistické účely je malý a střední podnik definován podle kritéria počtu zaměstnanců 

následovně: 

a) malý podnik – do 20 zaměstnanců, 

b) střední podnik – od 20 do 100 zaměstnanců, 

c) velký podnik – 100 a více zaměstnanců [3]. 

 

Doporučení komise Evropské unie však pro rozdělení podniků používá kromě počtu 

zaměstnanců ještě další tři kritéria – roční tržby (resp. příjmy), hodnota aktiv (resp. majetku), 

nezávislost. Rozdělení podniků je pak následující (hodnoty aktiv a obratu jsou uvedeny 

v EUR): 

a) mikropodnik – do 20 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil., aktiva do 2 mil., 

b) malý podnik – do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil., aktiva do 10 mil., 

c) střední podnik – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil., aktiva do 43 mil [4]. 

 

Asociace malého a středního podnikání a živnostníků v České republice podniky 

rozděluje podle jednoho kritéria a tím je opět počet zaměstnanců. 

a) mikropodnik – 1 – 9 pracovníků, 

b) malý podnik – 10 – 49 pracovníků, 

c) střední podnik – 50 – 249 pracovníků [5]. 
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3 OBECNÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH 

PODNIKŮ 

3.1 Rozdělení zdrojů financování 

 Pro financování rozvoje podnikatel může použít různé finanční zdroje, které se mohou 

rozdělit z hlediska vlastnictví na zdroje vlastní a zdroje cizí. 

 Vlastní zdroje tvoří převážně: 

- vklady vlastníků, 

- zisk, 

- odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku [3]. 

 

Cizí zdroje představují nejrůznější podoby bankovních i nebankovních úvěrů  

a směnek. Kromě nich však existují i další zdroje, někdy nazývané jako ostatní,  

resp. alternativní zdroje financování. Můžou se rozdělit na: 

- leasing, 

- faktoring a forfaiting, 

- tichý společník, 

- rizikový kapitál [3]. 

 

Jiné dělení je z hlediska časového, kde je limitní jeden rok a rozlišujeme je na 

krátkodobé a dlouhodobé [6]. 
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3.2 Vlastní zdroje 

3.2.1 Vklady vlastníků  

Prvním finančním zdrojem v podniku jsou vlastní vklady, které do společnosti vkládají 

vlastníci. Prakticky žádný podnik se bez počátečního vkladu neobejde. Rozdíl mezi právní 

formou podniků je pak jen zákonem předepsaný minimální počáteční vklad, některé formy 

podnikání pak počáteční vklad nevyžadují vůbec. U nejrozšířenější právní formy podnikání, 

společnosti s ručeným omezením, je počáteční minimální vklad 200 000 Kč, přičemž náklady 

minimální výše vkladu jednoho společníka činí 20 000 Kč [3]. 

 Největší nároky na počáteční vklad klade akciová společnost – bez veřejné nabídky 

akcií musí její počáteční vklad činit nejméně 2 mil. Kč a s veřejnou nabídkou nejméně  

20 mil. Kč [3]. 

 Vlastní zdroje formou vkladů jsou nositeli vysokého podnikatelského rizika, neboť 

nároky se na ně při likvidaci zohledňují až jako poslední. Na druhou stranu vyšší podíl 

vlastního kapitálu na úrok cizího zvyšuje důvěryhodnost a finanční nezávislost. Obecně však 

platí, že náklady vlastního kapitálu jsou vyšší než náklady na kapitál cizí [6]. 

3.2.2 Zisk 

 Pokud se podnik rozhodne použít pro financování rozvoje zisk, lze hovořit  

o tzv. samofinancování. Výhodou jsou nulové náklady na získání kapitálu oproti cizím 

zdrojům a jeho použitím nedochází ke zvyšování zadluženosti. Zisk je ale poměrně 

nestabilním zdrojem, podléhá zdanění a pro účely financování rozvoje je zisk nutné nejprve 

vytvořit a pak teprve použít [3]. 

3.2.3 Odpisy 

„Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého majetku  

za určité období“ [3 str. 108]. Jejich funkcí je postupný přenos ceny majetku do nákladů a tím 

snižovaní jeho výše. Výhodou odpisů je jejich stabilnost a svoboda podniku v rozhodování,  

jak se tento zdroj použije, protože na rozdíl od zisku nepodléhá zdanění. Velikost odpisů 

závisí na velikosti a struktuře dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku [6]. 
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3.3 Cizí zdroje 

3.3.1 Úvěry 

Úvěr lze obecně charakterizovat jako vztah, kdy věřitel poskytuje určitou hodnotu 

vyjádřenou ve finanční podobě k dočasnému užívání dlužníkovi a dlužník se zavazuje tuto 

hodnotu splácet v předem stanovené době. Kromě převažujících finančních úvěrů existují  

i jiné formy, jako je například dodavatelský nebo zbožový úvěr, souhrnně označované jako 

úvěry obchodní [6]. 

 Finanční úvěry se obvykle člení podle doby splatnosti na: 

- krátkodobé s dobou splatnosti do 1 roku, 

- střednědobé s dobou splatnosti do 5 let, 

- a dlouhodobé s dobou splatnosti nad 5 let [3]. 

Nebo podle příjemce úvěru na: 

- úvěry pro fyzické osoby – drobné podnikatele a živnostníky, 

- úvěry pro malé a střední firmy (dle ročního obratu), 

- úvěry pro střední a velké firmy [7]. 

 

Mezi hlavní výhody financování prostřednictvím úvěrů je skutečnost, že úroky z úvěrů 

jsou daňově uznatelnou položkou a jako věřitel zde figuruje pouze jedna instituce. Hlavní 

nevýhodou je vyšší riziko, což zvyšuje úroky (tzn. cenu peněz) a na druhou stranu zatěžuje 

rizikem dlužníka - podnik [6]. 

Provozní úvěr  

Provozní úvěry slouží podnikatelům k financování svých provozních potřeb, zejména 

k financování pohledávek, zásob a nákladů spojených s podnikatelskou činností. Provozní 

úvěr je nejčastěji poskytován formou kontokorentu nebo revolvingového úvěru [8] nebo 

formou účelového termínovaného úvěru se stanoveným termínem a splácením se zajištěním, 

obvykle avalovanou směnkou [9]. 
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Kontokorent 

 Kontokorent je poskytován k běžnému účtu a dovoluje z něj čerpat i v případě, 

že na něm není dostatek finanční hotovosti - na účtu v takovém případě vzniká pasivní saldo. 

Z tohoto plyne, že úvěr není v případě, kdy příjmy převyšují nebo jsou stejné jako výdaje, 

využíván. Kontokorent je sjednán kontokorentní smlouvou, kde jsou hlavními parametry 

úvěrový limit, výše úroků a poplatek za vedení této služby [10].  

 Tento typ úvěru je poskytován nejčastěji jako krátkodobý a je obvykle vázán 

podmínkou jednou za sjednané období (2 až 6 měsíců) dorovnat hotovost na účtu do kladného 

stavu. Při nižším úvěrovém limitu banka zpravidla nežádá zajištění [7]. Výhodou tohoto úvěru 

je čerpání prostředků dle potřeby, nevýhodou vyšší úroky. 

Revolvingový úvěr  

Revolvingové úvěry jsou „krátkodobě opakované poskytované úvěry“  [3 str. 109]. 

Z hlediska čerpání úvěru funguje podobně jako kontokorentní úvěr, na rozdíl od něj je však 

účelový a není spjat s běžným účtem. Pokud dlužník splatí alespoň část dlužné částky, může 

prostředky opět čerpat a to až do výše sjednaného úvěrového rámce. Výhodou tohoto způsobu 

financování je dostupná finanční rezerva, nižší úroky a splátky vyplívající z aktuálně čerpané 

částky. K tomuto typu úvěru se obvykle vydává platební, tzv. kreditní karta [6]. 

Hypoteční úvěr  

 Podnikatelský hypoteční úvěr se ve své podstatě neliší od klasické hypotéky – pouze 

je aplikován do podnikatelského prostředí. Předmětem financování tohoto úvěru 

 je obvykle nemovitost spojená s provozem podniku, například koupě pozemku, výstavba 

nové výrobní haly, rekonstrukce a další. Od poloviny roku 2004 nemusí být navíc ani určena 

k financování nemovitostí, ovšem stále je zde nutnost zajištění zástavou nemovitosti. 

Zvláštním typem hypotéky je tzv. developerská hypotéka určena na investici do nemovitostí 

za účelem dalšího prodeje či pronájmu [11]. 

 Banky standardně poskytují výši úvěru maximálně do 70% nákladů na financování. 

30% nákladů si tedy klient musí uhradit sám. V případě, kdy je zajištění prostřednictvím 

hypoteční zástavy doplněno i jiným druhem, může být krytí nákladů až 100% [11]. 
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 Výhodou hypotečního úvěru je jeho dlouhodobost – splátky se dají rozložit na dlouhé 

období, běžně na 15 až 30 let. Nevýhodou pak relativně zdlouhavější proces získání tohoto 

úvěru a v případě vysokých částek nutnost připojištění vyžadované bankou [11]. 

Investiční úvěr  

Investiční úvěry jsou určeny pro financování investičního majetku, tedy hmotného 

 i nehmotného. Investiční úvěry bývají velmi individuálního nastavení podle účelu, způsobu 

zajištění a bonity klienta. Mohou být krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé.  

Tam, kde je to možné, se úvěr zajišťuje přímo předmětem úvěru, v ostatních případech  

se zajištění provede vlastní směnkou vystavenou na řad banky, movitým nebo nemovitým 

majetkem, vinkulací plnění pojištění nebo třetí osobou případně jiným způsobem podle 

povahy investice [12]. 

Směnka 

Směnka je úvěrový cenný papír, kde se vystavovatel směnky ve směnce  

„zaváže, že zaplatí určitou částku uvedenou na směnce určité osobě ve stanovenou budoucí 

dobu (tzv. směnka vlastní), respektive dá příkaz jiné osobě, aby zaplatila osobě uvedené 

 na směnce určitou částku uvedenou na směnce ve stanovenou budoucí dobu (tzv. směnka 

cizí)“  [6 str. 221]. 

Směnku může poskytnout jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, podnikatel  

tak může získat finanční prostředky od širokého okruhu subjektů [6]. 

Poskytovatel finančních prostředků oproti směnce se nazývá směnečný věřitel. Datum 

splatnosti směnky věřiteli udává způsob vystavení směnky, který může být dle zákona 

 č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, vystavena na: 

- viděnou (splatná dnem předložení), 

- na určitý čas po viděné (splatná v určitém termínu po předložení), 

- na určitý čas po datu vystavení, 

- na určitý den [6].  
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Díky postavení směnky v právní úpravě vymahatelnosti má věřitel velkou jistotu 

v případě neuhrazení směnky dostat své prostředky zpět. Díky tomu je směnku možno 

odprodat jinému subjektu, například bance. Další subjekt však zpravidla směnku nenakupuje 

za částku, uvedenou na směnce, ale za částku nižší (s diskontem) a od dlužníka inkasuje 

částku uvedenou na směnce v plné výši [6]. 

3.4 Alternativní zdroje  

3.4.1 Leasing 

„Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“ znamenajícího pronájem,  

resp. smlouvu o pronájmu“ [13 str. 9]. Leasing je tedy pronájem (nájem) hmotných  

i nehmotných věcí a práv, kdy osoba, která majetek pronajímá, poskytuje právo daný majetek 

jiné osobě (nájemci) za úplatu používat [11]. Z toho vyplívá, že podnik takto může získat 

majetek, „aniž by (…) v okamžiku získání musela platit plnou cenu tohoto  

zařízení“ [6 str. 242]. Majetek však po dobu trvání pronájmu zůstává ve vlastnictví 

pronajímatele [13]. 

Mezi nájemcem a pronajímatelem se uzavírá leasingová smlouva, která upravuje 

vzájemné vztahy obou subjektů a zpravidla také řeší budoucnost pronajímaného majetku [3]. 

V praxi se používají zejména tyto druhy leasingů: 

- finanční leasing, 

- operativní leasing, 

- prodej a zpětný leasing [3]. 

Finanční leasing 

Finanční leasing je v českých daňových předpisech uveden jako finanční pronájem 

s následnou koupí najaté věci1. Předmětem tohoto leasingu je tedy nákup movité, případně 

nemovité věci, kterou si organizace nejdříve pronajme a udržuje a po uhrazení předepsaných 

splátek do výše sjednané kupní ceny věc přechází do majetku organizace. Obvykle  

se sjednává na delší časová období [13]. 

  

                                                 
1 viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
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Operativní leasing 

 Oproti finančnímu leasingu se tento typ leasingu sjednává na kratší dobu 

a po ukončení leasingové smlouvy se pronajatá věc vrací zpět k pronajímateli,  

resp. k vlastníkovi. Používá se typicky například pro pronájem firemních automobilů. 

U operativního leasingu je také častější, že náklady na udržování, opravy či na další služby 

hradí pronajímatel [13]. 

Prodej a zpětný leasing 

 Podnik může využít tohoto typu leasingu, pokud potřebuje zajistit svoji likviditu.  

U tohoto leasingu podnik svůj majetek prodá leasingové společnosti a pronajme 

si ho od ní. Nevýhodou je vyšší konečná cena zahrnující poplatky a vliv ceny peněz [3]. 

3.4.2 Faktoring a forfai t ing 

Faktoring 

 Faktoring se zabývá odkupování, resp. postupování krátkodobých pohledávek,  

tedy pohledávek s platností 90 až 120 dní. Podnik pohledávku v okamžiku vzniku, anebo ještě 

před touto chvílí, na základě faktoringové smlouvy postoupí dalšímu subjektu (faktorovi)  

a ten mu za ní vyplatí poměrnou část z výše pohledávky. Tato výše je závislá na konkrétních 

parametrech pohledávky, například k míře rizika nesplacení pohledávky dlužníkem, výše 

pohledávky, počtu pohledávek nasmlouvaných ve faktoringové smlouvě, úrokové míře  

a dalších. Obvyklá poměrná část se pohybuje v rozmezí 60 až 90%. Zbytek částky 

si z pohledávky faktor ponechává jako diskont, v němž jsou započítány administrativní 

náklady, poplatky a úroky [14].  

Výhoda faktoringu spočívá v možnosti získat potřebnou likviditu ještě před splatností 

pohledávky bez dalšího zajištění, přenesením rizika z nesplacení na jiný subjekt a menší 

podniky mohou dlouhodobým faktoringem také řešit administrativní náklady spojené  

s pohledávkami [14]. 
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Forfait ing 

Princip forfaitingu je stejný jako u faktoringu, v tomto případě však podnik postupuje 

pohledávky s delší dobou splatností než 120 dní. Pohledávky mají obvykle vysokou hodnotu 

(nad 200 tisíc USD) zajištěnou jedním z běžných instrumentů (například bankovní zárukou) 

a forfaitingové společnosti odkupují pohledávky i s několikaletou splatností [6]. Většinou  

se jedná o dodávky velkých investičních celků nebo o pohledávky ze zahraničí. Forfaitingové 

smlouvy jsou tak uzavírány na jednotlivé pohledávky, oproti faktoringovým. Výhody  

jsou obdobné jako u faktoringu, navíc se zde přidává přenesení rizika z pohybu kurzů. Oproti 

faktoringu jsou však diskontní sazby vyšší [14]. 

3.4.3 Tichý společník 

 Tiché společenství je smluvní vztah mezi podnikatelem a tzv. tichým společníkem, 

kterým může být jakákoliv právnická či fyzická osoba. Podstatou tohoto smluvního vztahu, 

který upravuje Obchodní zákoník v §673 až §681, je finanční vklad tichého společníka  

do společnosti podnikatele a ten tento vklad tichému společníkovi zhodnocuje určitým 

podílem na zisku [6].  

"Tiché společenství může být uzavřeno na dobu určitou i neurčitou, podíl tichého 

společníka může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo 

může být stanoven pro každý rok v jiné výši. Vždy však musí být jeho výše dohodnuta předem. 

Rovněž není možné uzavřít tiché společenství s tím, že jako podíl na zisku mu náleží určitá 

minimální částka s případným bonusem za vysoký zisk. Podíl společníka musí být vždy  

podíl." [15] 

Tichý společník má ze zákona2 právo nahlížet do účetnictví podnikatele a do roční 

uzávěrky. Roční uzávěrka je pak hlavní podklad pro tichého společníka, vyplívá  

z ní hospodářský výsledek minulého účetního období. Pokud během něho podnikatel vytvořil 

zisk, pak má tichý společník právo na vyplacení příslušného smluvního podílu, pokud  

však podnikatel skončil rok se ztrátou, pak se ztráta připadající na tichého společníka umaže  

z jeho vkladu. Jestliže v následujících letech společnost vytvoří zisk, pak se nejprve 

dorovnává ta část vkladu, která byla dříve použita na uhrazení ztráty, a teprve poté, co vklad 

tichého společníka dosáhne své původní výše, se vyplácí podíl na zisku. Kdyby však podíl  

tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho vkladu, pak tiché společenství zaniká. Tiché 

                                                 
2 viz zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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společenství však může zaniknout i dohodou nebo nejpozději 6 měsíců před koncem roku, 

eventuálně soudně v případě velkého rizika [15]. 

Na rozdíl od úvěrových produktů tichý společník nese vyšší riziko výsledku 

podnikání, proto jsou výnosy z vkladu vyšší než u úvěru. Tichý společník rovněž nemá 

přímou možnost řízení firmy [15]. 

3.4.4 The Three F‘s (Family, Friends and Fools) 

Jedním z prvních způsobů, jak získat finanční prostředky pro start podnikatelských 

aktivit nebo pro jejich posílení v časném stádiu, bývá okruh tzv. FFF - rodina, přátelé a blázni. 

Tito lidé, na rozdíl od bank, poskytují půjčky obvykle na základě vzájemných vztahů,  

než na reálném finančním podkladě [16].  

Získat prostředky touto cestou tak bývá jednoduché, zároveň cena za získání těchto 

prostředků je velmi nízká. Existuje zde však reálné riziko konfliktů mezi blízkými, pokud  

se podnik dostane do obtíží nebo naopak dojde k rychlému zhodnocení. Rizika jsou v tomto 

případě financování mnohem větší, než případné výnosy, hlavně v prvotní fázi podnikání. 

Proto by se tento způsob měl mezi blízkými formalizovat smlouvou, aby nedocházelo  

k pozdějším sporům [17]. 

3.4.5 Rizikový kapitál  (Venture Capital) 

Rizikový kapitál je forma financování specializovanou institucí (fondy rizikového 

kapitálu) do zajímavých projektů, od kterých se očekává vysoký výnos (obvykle 25%)  

v určitém časovém horizontu. Principiálně se jedná o větší kapitálovou investici prováděnou 

formou navýšení základního jmění podniku, díky čemuž podnikatel získá dostatek prostředků  

na projekt [6]. 

Podnikatel, který usiluje o získání partnerství s fondem rizikového kapitálu (Venture 

fond), musí mít připraven nadějný, nápaditý, velmi podrobný a realistický podnikatelský 

záměr, který investorovi nabídne vysoké výnosy. Vysoké výnosy investorům kompenzují 

riziko ze ztráty vkladu a nevýhody nízké likvidity vložených prostředků [18]. 
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Fondy rizikového kapitálu poskytují partnerství napříč fázemi rozvoje podniků,  

od předstartovního financování (seed), kdy existuje pouze projekt, přes financování 

počátečního rozvoje (early stage, popř. start-up) firmy po financování expanze (expansion) 

nebo nového vývoje (development). Existují také fondy, které nabízejí podnikům 

profinancování dluhů (debt replacement) a dokonce záchranu (rescue) firmy [18].   

Výhody rizikového kapitálu spočívají v navýšení základního jmění společnosti, čili  

k poklesu případné zadluženosti bez negativního dopadu na cashflow, získání prostředků  

pro slibné projekty, které by jinak podnik sám nemohl profinancovat, časově vymezená 

spolupráce, propojení s informacemi a síť kontaktů, kterými fond rizikového kapitálu 

disponuje. Nevýhodou je vstup dalšího společníka do struktury firmy a jeho  

vliv na strategické rozhodování a požadavek vysokých výnosů [18]. 

3.4.6 Business Angels 

Business Angels je kategorie individuálních investorů, kteří investují své vlastní 

finanční prostředky a zkušenosti obvykle do předstartovního financování (seed), startovního 

financování (start-up) nebo rozvojového financování (early stage) malých a středních podniků 

v soukromém vlastnictví. Jde obvykle o úspěšné podnikatele, kteří mají dostatek vlastních 

finančních prostředků a kteří vyhledávají nové příležitosti [18].  

V podniku, se kterým navážou partnerství, získávají podíl a určité pravomoce  

(např. právo veta ve strategickém rozhodování), a protože se jedná o investování vlastních 

peněz, spolupráce bývá velmi těsná. Business Angels proto mají odlišné kritérium  

pro investice než společnosti poskytující rizikový kapitál. Mnohem více se rozhodují  

na základě intuice než podle vypracovaného podnikatelského záměru. Důvodem je,  

že Business Angels investují do projektů, pro něž v dané chvíli mnohdy ani neexistuje 

založená právnická osoba, do oblastí, kde se mohou aktivně angažovat a využít svoje 

zkušenosti a síť kontaktů [19]. 

Doba partnerství s Business Angels je omezena na předem stanovenou dobu, poté 

Business Angels z podniku odstupují a odprodávají svůj podíl. Nesou riziko, že v případě 

neúspěchu své vložené prostředky ztratí [18]. 

Business Angels jsou individuální osoby a proto se často sdružují do tzv. Business 

Angels sítí. Ty slouží k zefektivnění a racionalizaci investování [3]. 
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3.5 Instituce 

Kromě přímých finančních podpor rozvoje podnikání mohou podnikatelé využít  

i služeb nepřímé podpory nebo podpory vedoucí k získání některého z finančních zdrojů jedné 

z českých agentur poskytující podporu rozvoje českým podniků. Jde zejména o agenturu 

CzechInvest a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. 

3.5.1 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková 

organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, která poskytuje 

podporu malým a středním podnikatelům prostřednictvím finanční podpory, podnikatelské 

infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických 

služeb a technologických center [4]. 

Agentura podnikatelům poskytuje tyto služby: informace o možnostech podpory  

pro malé a střední podnikatele, implementace dotačních programů financovaných EU  

a státem, formální poradenství k projektům, pomoc při realizaci investičních projektů  

a zprostředkování státní investiční podpory. Mimo to agentura spravuje databázi 

podnikatelských nemovitostí (zejména nevyužitých průmyslových objektů, tzv. brownfields) 

a databázi českých dodavatelských firem. Podnikatelé mohou služby agentury CzechInvest 

využít ve všech krajských městech, kde má agentura své regionální kanceláře [4]. 

3.5.2 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 a regionů rozvoji 

infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících podporu. Svoje služby nabízí ČMZRB 

subjektům, jejichž sídlo a realizace podnikatelského záměru se nacházejí na území České 

republiky. V oblasti podpory malého a středního podnikání zprostředkovává bankovní záruky 

a zvýhodněné úvěry programu v rámci operačního programu Podnikání a inovace [12]. 
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3.6 Fondy Evropské unie 

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti, jejímž prostřednictvím usiluje o rovnoměrný hospodářský 

a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Přes fondy se rozdělují 

finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými 

státy a jejich regiony. Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

- Evropský sociální fond (ESF), 

- Fond soudržnosti (FS) [20]. 

 

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy, které  

jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS)  

a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou to strategické 

dokumenty představující průnik priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské 

unie a individuálních zájmů členských států [20]. 

Česká republika si pro období (7. rámcový program) 2007 - 2013 vyjednala 26 

operačních programů. Osm z nich je zaměřeno tematicky (např. na dopravu, vědu  

a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední 

Moravu, Moravskoslezský kraj atd.). Ostatní operační programy umožňují přeshraniční, 

meziregionální a národní spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí 

realizace politiky soudržnosti. Celková částka alokovaná do programů na období 2007 – 2013 

je 778 mld. Kč, rozdělení podle jednotlivých programů je na obrázku č. 1 [20]. 

3.6.1 Přehled Tematických operačních programů pro období 2007 – 2013 

V období let 2007 - 2013 mohou české subjekty žádat o podporu svých projektů  

v následujících tematických operačních programech: 
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- Operační program Doprava 

- Operační program Životní prostředí 

- Operační program Podnikání a inovace 

- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

- Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost 

- Integrovaný operační program 

- Operační program Technická pomoc 

 

V následující části je uveden přehled jednotlivých programů; u programů s významem 

pro malé a střední podniky je uveden detailnější popis. 

 

 

 

 

Obr. 1 - Alokace fondů mezi tematické operační programy 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/cbbd7af9-afef-448c-8030-
1da7e87b4aa7/Tematicke-operacni-programy 



16 
 

3.6.2 Operační program Doprava 

Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné 

propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí 

(TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční 

infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. O podporu mohou 

zažádat vlastníci a správci dotčené infrastruktury, provozovatelé drážní dopravy  

a provozovatelé multimodální nákladní přepravy. 

Program zahrnuje tyto prioritní osy: 

1) Modernizace železniční sítě TEN-T 

2) Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 

3) Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 

4) Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 

5) Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v Praze 

6) Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 

 

3.6.3 Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního 

prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší 

problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání 

obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 

1) Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

2) Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

3) Udržitelné využívání zdrojů energie 

4) Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 

5) Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

6) Zlepšování stavu přírody a krajiny 

7) Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
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3.6.4 Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem 

realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným 

nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání  

na období 2007-2013 [12].  

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské 

praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál  

a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování 

infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky  

a vědeckovýzkumnými institucemi. Operační program Podnikání a inovace z pohledu 

finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem - z fondů EU  

je pro něj vyčleněno 3,04 miliard €, což činí přibližně 11,4 % veškerých financí určených  

z fondů Evropské unie pro Českou republiku [20].  

Podporu z programu Podnikání a inovace je možné získat pouze na projekty, jejichž 

místo realizace je na území České republiky mimo hlavního města Prahy [21]. 

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programového období konkurenceschopnost 

české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních 

průmyslových zemí Evropy. Specifické cíle pak jsou: 

- zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků, 

- zvýšit inovační činnost v průmyslu, 

- zintenzivnit zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb, 

- zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, případně  

i druhotných zdrojů energie (mimo podpory spaloven), 

- povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem, 

- zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu, 

- zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu, 

- zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro podnikání, 

- zintenzivnit rozvoj informačních služeb pro podnikání [12]. 
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Podnikatelé mohou žádat o podporu v následujících programech, které realizují 

jednotlivé prioritní osy OPPI: 

1. Prioritní osa - Vznik firem 

a. Podpora začínajícím podnikatelům 

o program Start – cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských 

záměrů osob, které nikdy nepodnikali, nebo od posledního podnikání 

uběhlo 7 let. Podpora je poskytována formou bezúročného úvěru nebo 

zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem [21]. 

b. Využití nových finančních nástrojů 

o program Finanční nástroje - cílem oblasti podpory je usnadnit přístup 

začínajících podnikatelů ke kapitálu a tím rozšířit možnosti financování 

jejich podnikatelských záměrů a předkládaných inovativně zaměřených 

projektů pomocí fondu rizikového kapitálu. Příjemcem podpory tedy budou 

podnikatelské subjekty založené za účelem poskytování rizikového 

kapitálu pro malé a střední podniky v předstartovní a v počátečním  

rozvoji [4]. 

2. Prioritní osa - Rozvoj firem 

a.  Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků 

o program Progres – program má za cíl podpořit malé a střední podnikatele 

realizující rozsáhlejší investičně zaměřené rozvojové projekty, pro které  

je bariérou získání externího financování, nižší vlastní kapitálová 

vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění a zároveň 

motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti. Program umožňuje 

získat podřízený úvěr, případně podřízený úvěr s finančním příspěvkem 

[21]. 

o program Záruka  – cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk 

usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům 

na realizaci jejich podnikatelských projektů, s důrazem na podporu 

projektů v dalších programech OPPI [22]. 
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b.  Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb 

o program Rozvoj – program podporuje technologické vybavení firem 

formou dotací. Zaměřuje se na pořizování nových zařízení s vyššími 

technickými a užitnými parametry v malých a středních podnicích  

ve vybraných odvětvích české ekonomiky [12]. 

o program ICT v podnicích – program je zaměřen na podporu 

konkurenceschopnosti malých a středních podniků aktivních  

ve zpracovatelském průmyslu zvýšením jejich efektivity pomocí pořízení 

nebo rozšíření informačních systémů formou dotací [21]. 

o program ICT a strategické služby – dotační program je zaměřen na rozvoj 

informačních a komunikačních systémů, vývoj software, center sdílených 

služeb, zákaznické podpory a center oprav moderních výrobků v malých, 

středních i velkých podnicích za předpokladu českého vlastnictví [12]. 

3. Prioritní osa - Efektivní energie 

a.  Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

o program Ekoenergie – malé a střední podniky mohou prostřednictvím 

tohoto programu žádat o dotaci na projekty s cílem energetických úspor, 

zvyšování energetické účinnosti, využitelnosti obnovitelných zdrojů  

a pro výrobu briket a pelet [12]. 

4. Prioritní osa - Inovace 

a.  Zvyšování inovační výkonnosti podniků 

o program Inovace – program podporuje inovační projekty - zavádění 

nových výrobků, technologií a služeb na základě výzkumu. Mimo to lze 

žádat o dotaci pro projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví.  

O dotaci mohou požádat podnikatelé bez omezení velikosti, avšak jen  

v českém vlastnictví [21]. 

b.  Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj 

o program Potenciál – dotace programu je určena těm projektům, které 

vedou k zavádění a zvyšování kapacity pro realizaci výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit pro podnikatele bez omezení velikosti  

se sídlem v České republice [12]. 
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5. Prioritní osa - Prostředí pro podnikání a inovace 

a.  Platformy spolupráce 

o program Spolupráce – cílem programu je podpora vzniku a rozvoje 

kooperačních projektů na regionální, národní i mezinárodní úrovni formou 

odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence a technologických 

platforem (výzkum a vývoj). Podnikatelé a instituce mohou žádat pro tento 

účel dotaci [21]. 

o program Prosperita – podnikatelé, kteří prokážou spolupráci s institucemi 

terciárního vzdělávání a výzkumnými ústavy mohou žádat o dotaci  

pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace. Program dále 

podporuje vznik podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních 

center zaměřených zejména na realizaci nových technologií, výrobků  

a služeb. Zvláštní pozornost věnuje program podpoře sítí Business Angels 

a nových nedotačních finančních nástrojů na podporu vznikajících malých 

a středních podniků [21]. 

b.  Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

o program Školicí střediska – v rámci tohoto programu mohou podnikatelé 

žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích 

center nebo školicích místností, zejména pro školená svých zaměstnanců  

ve vybraných oborech [21]. 

c.  Infrastruktura pro podnikání 

o program Nemovitosti – program umožňuje získat dotaci na přípravu 

podnikatelských zón, regeneraci nevyužívaných území, relokaci firem, 

rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru 

zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb [12]. 

6. Prioritní osa - Služby pro rozvoj podnikání 

a.  Podpora poradenských služeb 

o program Poradenství – cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti 

poradenských služeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských 

služeb. Podniky působící v poradenství mohou žádat dotaci pro rozvoj 

svých aktivit [21]. 
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b.  Podpora marketingových služeb 

o program Marketing  - malé a střední podniky mohou formou dotací využít 

podporu pro účast na zahraničních výstavách a veletrzích, pro tvorbu 

cizojazyčných webových prezentací, nákup propagačních materiálů  

a zhotovení marketingových studií o zahraničních trzích [21]. 

7. Prioritní osa  - Technická pomoc 

3.6.5 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Operační program Výzkum a vývoj (VaV) pro inovace je zaměřený na posilování 

výzkumného, vývojového potenciálu inovovat v České republice, a to především 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým 

sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových 

výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. 

1) Evropská centra excelence 

2) Regionální VaV centra 

3) Komercializace a popularizace VaV 

4) Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 

dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity 

3.6.6 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále  

na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné 

správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. V jeho rámci je spuštěn mimořádný 

program „Vzdělávejte se“ jako reakci na negativní ekonomický vývoj v průmyslu. 

1) Adaptabilita 

a) Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 

o „Vzd ělávejte se“ – tento mimořádný program je zaměřen  

na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize  

a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých 

provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé 

získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své 

zaměstnance. Zaměstnanci se tak mohou zúčastnit dalšího vzdělávání, 
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zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. 

obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější 

řešení personální situace podniku v období krize. Program zprostředkovává 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 

2) Aktivní politika trhu práce 

3) Sociální integrace a rovné příležitosti 

4) Veřejná správa a veřejné služby 

5) Mezinárodní spolupráce 

3.6.7 Operační program Vzdě lání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění  

a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení  

do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

1) Počáteční vzdělávání 

2) Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

3) Další vzdělávání 

4) Systémový rámec celoživotního učení 

3.6.8 Operační program Technická pomoc 

Součástí všech programů je Technická pomoc, která zajišťuje financování aktivit 

spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení programu, výběr 

projektů, monitoring projektů a programu, publicita programu, podpora schopnosti 

potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu a tak dále [12]. 
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4 POUŽITÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ 

4.1 Základní bilanční pravidla 

V předchozí části jsou uvedeny různé způsoby a zdroje, které může podnikatel použít 

k financování svých provozních, ale zejména rozvojových aktivit. V následující části 

determinuji zdroje s ohledem na jejich nejvhodnější využití pro konkrétní směry potřeb 

podniků. Nejprve uvedu základní bilanční pravidla, jež jsou doporučením pro použití 

jednotlivých zdrojů financování. Těmito doporučeními by se měl podnikatel řídit  

při financování svého podniku s cílem dosáhnout dlouhodobé finanční rovnováhy  

a stability [23]. 

Obvykle jsou uváděna dvě základní pravidla: 

- zlaté bilanční pravidlo financování, 

- zlaté pravidlo vyrovnání rizika [3]. 

 

Pravidla neřeší výši finanční potřeby, ale její vnitřní skladbu, která může být podstatně 

ovlivněna technickou podmíněností majetkové struktury podle zaměření podniku [23]. 

4.1.1 Zlaté pravidlo financování 

Toto pravidlo uvádí, že je nezbytné slaďovat časový horizont trvání majetku 

s časovým horizontem zdrojů, ze kterých je financován. Platí tedy, že dlouhodobý majetek  

se financuje především z dlouhodobých vlastních nebo cizích zdrojů, krátkodobý majetek 

financujeme z krátkodobých zdrojů. Porušení tohoto pravidla je pro podnik vysoce rizikové, 

neboť při používání krátkodobých zdrojů na financování přírůstku nebo obnovy 

dlouhodobého majetku by se podnik mohl dostat do finančních problémů kvůli splatnosti 

krátkodobých zdrojů, které jsou splatné dříve, než dlouhodobý majetek vytvoří potřebnou 

výši zdrojů [3]. 
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4.1.2 Zlaté pravidlo vyrovnání r izika 

Pravidlo říká, že „vlastní zdroje by pokud možno měly převyšovat cizí zdroje, 

v krajním případě se mají rovnat“ [3 str. 150]. Vlastníci podniku by měli přispívat 

přinejmenším stejným dílem k financování jako věřitelé. Čím vyšší je podíl vlastního kapitálu 

oproti cizímu kapitálu, tím vyšší je důvěryhodnost podniku vůči svým věřitelům. Avšak 

použití vlastního kapitálu je obvykle nejdražším zdrojem financování, nese vysoké riziko 

podnikání a jeho cenu nelze uvést do nákladů a využít tzv. daňový štít, jako u cizích zdrojů, 

kde jsou úroky daňově uznatelným nákladem [3].  

4.2 Financování zahájení a spuštění (seed a start-up) 

 Kde zajistit dostatek prostředků pro zahájení podnikatelské činnosti? To je jedna 

z prvních otázek, kterou si budoucí podnikatel položí. Ve fázi, kdy projekt podniku, 

(podnikatelský záměr) existuje jen v hlavě budoucího podnikatele nebo na papíře, je otázka 

zahájení činnosti vždy odvislá od výše finančních prostředků podnikatele, které  

má k dispozici, které chce do podnikání vložit a zároveň je ochoten tyto prostředky riskovat. 

Ve fázi seed životního cyklu podniku jde o zajištění finančních zdrojů pro výzkum  

a vývoj výrobku, technologie nebo služeb, které chce budoucí podnikatel nabízet. Podnik 

může, ale nemusí v této fázi ještě existovat. Bohužel, v této fázi je projekt vysoce rizikový  

a proto má podnikatel jen minimální šanci získat finanční prostředky z běžných zdrojů, 

například od banky, která navíc obvykle požaduje dobrou historii podniku. V praxi tedy 

podnikatel podstupuje riziko sám a využívá vlastní kapitál k financování projektu, případně 

získává finanční prostředky od rodiny, přátel a bláznů (FFF).   

Mnohem výhodnější metoda financování dle mého názoru spočívá v navázání 

partnerství s poskytovateli cizího kapitálu, tedy s Business Angels, případně s menšími 

Venture fondy, kteří s očekáváním vysokých výnosů mohou projekt podpořit přímo a také 

nepřímo, například pomocí synergického efektu (využití sítě kontaktů, zkušeností apod.). 

V dnešní době je pro nové projekty v určitých ekonomických oblastech (nejčastěji  

v high-tech průmyslu) otevřena podpora v podobě evropských operačních programů, které 

jsou uvedeny v části 3.6, zvláště pak programy Prioritní osy 1 OPPI. Umožňují na projekty  

po splnění určitých podmínek žádat dotaci, zvýhodněné úvěry s odkladem splácení  

(až několik let), nebo využít například poradenství. Pro začínající podnikatele bylo v rámci 
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těchto programů také vybudováno hned několik podnikatelských inkubátorů a průmyslových 

klastrů, které mohou využít ke spuštění a prvotnímu rozvoji svého projektu. 

Myslím si, že ostatní způsoby financování, které vyžadují pravidelné splátky 

v krátkodobém horizontu, jsou v této fázi jednak prakticky nedostupné a také vysoce rizikové. 

Podnik ještě nevytváří tržby a není tak schopen svým závazkům dostát. Ručení svým vlastním 

majetkem nebo majetkem rodiny je na základě zkušeností z praxe naprosto nevhodné. 

4.3 Financování růstu (early stage) 

V počátečních letech rozvoje firmy, po úspěšném založení podniku a zahájení vlastní 

činnosti, přichází fáze životního cyklu podniku - růst, což je obvykle nejrizikovější část života 

firmy. Podnik v této fázi zvyšuje výkony, proniká na trh a uvádí na trh své výrobky, služby 

nebo technologie. Obvykle však v této fázi stále nedosahuje zisku a potřebuje další kapitál  

pro svůj rozvoj k překonání bodu zvratu. 

Jako nejvhodnější finanční zdroje v této fázi považuji dotační programy, zvýhodněné 

půjčky a partnerství s rizikovými fondy. Pokud má podnik za sebou uzavřená účetní období  

a propracovaný podnikatelský plán, stávají se pro podnik dostupnější i rizikovější zdroje 

z bankovního sektoru a alternativní metody jako například leasing. 

4.4 Financování expanze (expansion) 

 Po překonání bodu zvratu, v situaci, kdy podnik generuje zisk, je vnitřně provozně 

stabilizován a má určitý okruh zákazníků, dochází obvykle k potřebě expanze – k rozšíření 

aktivit, útoku na další trhy, navýšení výroby, vyhledání nových prostor apod. Pro uskutečnění 

těchto plánů podnik potřebuje navýšit svůj kapitál, získat finanční zdroje pro své rozvojové 

aktivity. Praxe ukazuje, že podniky v této fázi jsou nejvyhledávanější skupinou pro fondy 

rizikového majetku, Venture fondů [3]. 

Z dotačních programů je výhodné využít programy Prioritní osy 2 určené pro rozvoj 

firem, pro expanzi na zahraniční trhy se přímo nabízí v současném rámcovém programu 

Prioritní osa 6 a oblast podpory marketingových služeb pro zahraniční trhy. 
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 Podnik může také prostředky pro další rozvoj a expanzi využít financování  

tzv. management buy-in, kdy do podniku vstupuje manažer nebo skupina manažerů, kteří 

navýší základní kapitál a začnou spoluřídit nebo úplně převezmou řízení podniku. 

Alternativou může tzv. management buy-out, kdy jde o manažera, který je člen managementu 

podniku, ale rostou jeho majetkové ambice a chce se podílet na dalším vývoji podniku svým 

vlastním majetkem, který do podniku vloží. 

4.5 Běžné (provozní) financování 

Dostatečné běžné, neboli provozní financování, je pro chod podniku klíčové. Bohužel 

častým problémem malých a středních podniků v České republice je nedostatek finančních 

prostředků pro provozní účely způsobený fakturami po splatnosti a dlouhou dobou splatnosti 

faktur za dodané zboží a služby. Z bilančního pravidla financování vyplývá, že krátkodobý 

majetek se má financovat krátkodobými zdroji. 

 Krátkodobé úvěrové produkty tak mohou podnikateli posloužit k překlenutí časového 

nesouladu mezi příjmy a výdaji podniku, případně k pokrytí mimořádných výdajů. 

Nejvhodnější bankovní produkty jsou kontokorentní úvěr nebo provozní úvěr. V roce 2008 

z průzkumu společnosti MasterCard vyplynulo, že kontokorentní úvěr využívalo 73%  

a provozní úvěr 55% oslovených firem [24]. 

Výhodou těchto produktů je relativně nízká cena a jednoduchá administrativa spojená 

s jeho využíváním. Nevýhodou pak komplikovaný schvalovací proces a jeho dosažitelnost 

obecně. Vzhledem k tomu, že banka váže výši úvěru na objem vlastního kapitálu podniku, 

nejsou tyto produkty příliš dostupné pro začínající podniky anebo podniky, které jsou ve fázi 

rychlého růstu.  

Pro případy opakovaných, sezónních a předem očekávaných provozních potřeb 

podniků nabízejí banky vhodnější nástroj pro překlenutí nedostatku likvidity. Jedním z nich  

je revolvingový úvěr na financování pohledávek, kde financování probíhá na základě zřízení 

zástavního práva k souboru pohledávek u předem schválených odběratelů klienta v obvyklé 

lhůtě splatnosti. Protože okruh odběratelů musí být bankou předem schválen, je aplikace 

tohoto úvěru omezena pouze na relativně bonitní podnikatele, kteří obchodují se stabilním 

okruhem odběratelů. 
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Moderním finančním nástrojem a alternativou ke krátkodobým bankovním úvěrům  

je faktoring, který je ve srovnání s bankovním úvěrem mnohem jednodušší a skýtá navíc  

pro podnikatele výhody v podobě eliminace rizika z nesplacení pohledávky dlužníkem  

a absencí složitého zastavování pohledávek. Objem faktoringových obchodů měl v posledních 

letech, mimo krizového, vzestupnou tendenci, viz graf na obrázku č. 2 [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Investiční financování 

Pro začínající podniky a podniky v rozvoji je velmi obtížné získat prostředky  

pro pořízení investičního majetku, například výrobní technologie, dopravních prostředků  

ale i nemovitostí. Klasické způsoby financování těchto investic spočívají v užití vlastních 

zdrojů, například zisk nebo odpisy a využití dlouhodobých bankovních úvěrů. Kromě tohoto 

financování mohou podnikatelé pro financování investic využít leasing. 

  

Obr. 2 – Vývoj faktoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) 
Zdroj: http://www.clfa.cz/index.php?textID=67 
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Jeho hlavní výhodou pro podnikatele ve srovnání s bankovním úvěrem je totiž lepší 

dostupnost. Při financování zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti, proto 

není potřeba na rozdíl od bankovního úvěru doložit celou řadu zajišťovacích instrumentů  

pro lepší krytí rizika. Nevýhodou leasingu je jeho zpravidla vyšší cena oproti úvěru,  

u některých předmětů leasingu pak daňové komplikace vyplývající z budoucího převodu 

předmětu leasingu do vlastnictví nájemce. 

Leasingové financování v České republice bylo donedávna velmi oblíbeným 

způsobem, jak pořídit do podniku nové investice. Avšak ukazatele objemu obchodů 

s leasingem z roku 2009 ukazují propad o celých 53%, viz graf na obrázku č. 3. Tento stav  

je následkem vyzrálosti české ekonomiky, kdy se financování od leasingů přesouvá k úvěrům, 

díky kreditní historii podniků. Pro začínající a rozvíjející se podniky však leasing stále 

poskytuje vhodnou možnost pro financování investic. Moderním způsobem leasingu  

je tzv. operativní leasing, který v rámci leasingů zažívá naopak vzestup [26]. 

 

 

 

  

Obr. 3 – Vývoj leasingových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) 
Zdroj: http://www.clfa.cz/index.php?textID=67 
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4.1 Zvolení vhodného zdroje 

 Na otázku jak zvolit v určité situaci určitý finanční nástroj nebo produkt neexistuje 

bohužel jednoznačná odpověď. Záleží právě na té určité situaci, který způsob si podnikatel 

zvolí jako nejvhodnější. Ke snadnějšímu rozhodování by mu mělo pomoci zvážení klíčových 

otázek, zejména účelu financování, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Dále  

je potřeba se zamyslet nad otázkami: 

- době trvání financování, 

- dopad financování na kapitálovou strukturu, 

- rychlost získání prostředků, 

- nákladovost kapitálu, 

- a výnosnosti investice [6]. 

 

Právě výnosnost investice může být užitečný ukazatel pro rozhodování, jaký zdroj 

zvolit. Porovnáním výnosů a nákladů jednotlivých zdrojů podnikatel může získat představu  

o tom, který zdroj přinese výnosy s nejmenšími náklady. Při porovnání budoucích příjmů  

a výdajů se však nesmí opomenout fakt, že peníze mají v čase různou hodnotu – budoucí 

příjmy a náklady se musejí diskontovat na hodnotu současnou [6]. 
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5 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

S FINANCOVÁNÍM ROZVOJE 

Malé a střední podniky mají často potíže při získávání kapitálu, zejména rizikového 

kapitálu, nebo úvěrů, což je dáno mimo jiné i omezenými možnostmi poskytnutí zajištění. 

Mladý podnik v rozvoji nemá pro banku dostatek historie ani vlastního majetku, které  

by mohl bance nabídnout k zajištění. Výsledkem je boj s neustálým časovým rozdílem mezi 

příjmy a výdaji a konečném důsledku je podnikatel plně vytížen snahou udržet cashflow, 

přičemž na nějaký rozvoj není ani pomyšlení. Jejich omezené zdroje rovněž zmenšují 

možnosti jejich přístupu k informacím, zvláště o nových technologiích či potenciálních trzích.  

Z části 2 je patrné, jak je rozvoj malého a středního podnikání pro národní 

hospodářství důležité. V další části se pokusím objasnit, jaké jsou příčiny toho,  

že se podnikatelé nemohou rozvíjet tak, jak by chtěli. 

5.1 Podnikatelské prostředí 

Jedním z klíčových faktorů nutných pro úspěšný rozvoj malého a středního podnikání 

je přívětivost podnikatelského prostředí, které je bohužel v České republice stále spíše 

nepřátelské než rozvoj podněcující. Daňová složitost, administrativní náročnost, nepřehledný 

právní systém spolu s jeho špatnou vymahatelností vytváří v České republice pro podnikatele 

nepřítele, se kterým se neustále vede nerovný boj [5]. 

V procesu obecného zlepšování podnikatelského prostředí hraje zásadní roli stát. 

Avšak i přes neustálé proklamace a klíčovou aktivitu Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 

2009 o snižování administrativní zátěže podnikatelů jsou výsledky průzkumu, který 

uspořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků v České republice  

(AMSP ČR), dostatečně vypovídající o reálném efektu na denní práci podnikatelů – celých 

94% respondentů uvedlo, že k žádnému snížení administrace nedošlo [5]. 

 Neutěšený stav našeho prostředí pro podnikání je patrný i v celosvětovém srovnání, 

kde podle studie Světové banky a PricewaterhouseCoopers Česká republika obsadila  

168. místo ze 178. zkoumaných států z hlediska administrativní zátěže. Jen pro zajímavost,  

na splnění daňových povinností český podnik potřebuje průměrně 900 hodin ročně,  

což je nejvíce ze všech členských státu Evropské unie (předposlední Bulharsko potřebuje 

hodin 600) [5]. 
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 Z uvedených příkladů vyplývá, že rozvoj podnikání není blokován jen přístupem 

k financím, ale samotným podnikatelským prostředím panujícím v České republice, které 

místo nabídnuté ruky podnikateli spíše staví překážkovou dráhu. 

5.2 Chování bank 

 Při financování obecně hrají bankovní instituce stále hlavní a bohužel někdy velmi 

negativní roli. Na otázku, zda se zlepšil přístup banky k podnikatelům v 2. pololetí roku 2009, 

oproti 1. pololetí celých 71% oslovených podnikatelských respondentů uvedlo, že nikoliv, 

16% ano a 13% uvedlo, že nastalo jen částečné zlepšení. Dostat se k výhodným bankovním 

úvěrům je tak pro řadu podniků v prostředí přetrvávající hospodářské recese stále obtížné. 

Nepomáhají ani zprávy o mírném oživení ekonomiky, banky jsou neoblomné a stále  

se obávají vysokého rizika, což znemožňuje převážné většině malých a středních podniků  

na bankovní produkty dosáhnout. [27]. 

 Dokazují to i meziroční srovnání objemu poskytnutých úvěrů. V roce 2009 bylo 

poskytnuto téměř o 20% méně bankovních úvěrů [28]. V těchto podmínkách je pak složité 

financovat běžný provoz podniku, natož pak rozvojové projekty. Je zde ale nutné  

poznamenat, že zejména vlivem druhotné platební neschopnosti (projevem celkové 

hospodářské recese) vzrostl objem nesplacených úvěrů o 10% [27].  

 K lepšímu přístupu k bankovním úvěrům má sloužit státní garance Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou v podobě programu Start, reálně však tento program v roce 2009 

využilo pouze malé procento podniků – konkrétně 6%. Jen polovině těchto podniků však 

program usnadnil přístup k úvěru. Podniky, které program nevyužily, uvedly, že v 57% 

případech nesplňovaly podmínky, což dle mého názoru svědčí o špatně nastavených 

parametrech programu, a 43% respondentů program vůbec neznalo. Neznalost programu  

je jasným signálem, že by se úroveň komunikace programu směrem k malým a středním 

podniků měla zásadně zlepšit. Z uvedeného je zřejmé, že pokud program Start nebude  

ze základu přepracován a to na bázi reálně provedené analýzy skutečných potřeb a možností 

malých a středních podniků, nebude nikdy tím nástrojem podpory, za který se v současné 

době vydává [5]. 
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5.3 Evropské fondy 

Česká republika se více než se 42 miliardami korun proplacených z evropských fondů 

drží na 11. místě mezi členskými státy, které jsou ve finančním období 2007 až 2013 

nejúspěšnější v čerpání prostředků z operačních programů Evropské unie. České podniky  

a organizace si vedly dobře i v čerpání v letech 2004 až 2006 - v ukazateli úspěšnosti skončila 

Česká republika v první desítce [29]. Dostupné prameny uvádějí, že za peníze z evropských 

fondů vzniklo v letech 2004 až 2006 v České republice 46.000 pracovních míst, 36 hektarů 

podnikatelských zón a objektů (na tzv. brownfields), 1570 nových malých a středních firem 

(do začátku dostaly bezúročný či zvýhodněný úvěr), přes 400 kilometrů silnic  

a 30 postavených nebo opravených čistíren odpadních vod. Nejvíce nevyužitých prostředků 

pak zůstalo v programu Rozvoj lidských zdrojů, jedná se především o rekvalifikace nebo 

vzdělávání [30]. 

Aktuální stav čerpání ukazuje, že finanční objem podaných žádostí dvojnásobně 

přesahuje alokované prostředky [20]. Je však otázkou, kolik projektů bude nakonec schváleno 

a vyplaceno. 

Z hlediska dostupnosti fondů pro malé a střední podnikatele už není situace tak 

pozitivní, jak se zdají být informace o čerpání. Projekt ke schválení podalo 37% malých  

a středních podniků a z tohoto množství se celá polovina setkala s administrativními 

překážkami, v 83% případech na straně českých institucí a v 17% na straně institucí  

z Bruselu [5]. 

Obecně se tak dá říci, že administrativní zátěž při využívání operačních programů  

je stále poměrně vysoká a to hlavně díky českým institucím. Tato trpká skutečnost je dle 

mého názoru přímým odrazem byrokratického přístupu českých vládních institucí 

k jakémukoliv problému a je významná i vzhledem k tomu, že strukturální fondy a jejich 

zpřístupnění je považováno za jeden z rozhodujících nástrojů zmírnění dopadů hospodářské 

recese. O tom, že malý a střední podnik musí věnovat nemalé úsilí pro vstup do programu, 

svědčí i vznik specializovaných společností, které si podnikatelé kvůli administrativní 

náročnosti a nepřehlednosti dotačních titulů pro zpracování projektů vedoucí k získání 

podpory z operačních programů najímají. Už je jen smutnou ironií, že tyto specializované 

společnosti radí i státním organizacím, jak dotace získat. Stát si tedy stvoří komplikované  

a nepřehledné podmínky a pak si za státní peníze musí najímat společnosti, které jim tyto 

podmínky vysvětlují. 
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6 ZÁVĚR 

Tato práce měla za cíl teoreticky popsat možnosti financování rozvoje podnikání 

malých a středních podniků. Snažil jsem se přehlednou a nekomplikovanou formou 

analyzovat všechny současné a zároveň reálné nástroje financování podniků, zaměřil jsem  

se na problémy a překážky, jež podnikatele na jejich nelehké cestě provázejí, a naznačil 

možná východiska.  

Po úvodu jsem v druhé části práce s ohledem na rozsah práce stručně představil pojem 

malý a střední podnik a jeho významnost na klíčových ekonomických ukazatelích. V třetí 

části práce jsem obecně popsal jednotlivé zdroje financování podnikatelské činnosti, věnoval 

se novým nástrojům jako je faktoring a rizikový kapitál. Rozepsal jsem zde možnosti 

financování z operačních programů vymezených pro Českou republiku v rámci cíle 

Konvergence pro období 2007 až 2013. Tento rámcový program možná bude poslední, který 

bude možno čerpat z Evropských fondů v obdobném rozsahu. Ve čtvrté části se věnuji 

zdrojům financování a jejich použití při zajištění rozvoje podniku v různých fázích a také 

otázkou provozního financování, jehož stabilita je základ pro další rozvoj podniku. V poslední 

části uvádím některé faktory, které významně omezují rozvoj podniků v České republice  

i s ohledem na dnešní turbulentní ekonomickou situaci. Údaje jsou podpořeny výsledky 

výzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vlastními 

postřehy.  

Problematika malého a středního podnikání byla po dlouhou dobu odsouvána na okraj 

zájmu, i když situace se dnes naštěstí mění k lepšímu, stále existují velké rezervy, především 

z hlediska právního prostředí. Přejme si do budoucna kvalitní a pevný podnikatelský základ, 

na němž bude možno vystavět malé a střední podniky s velkým inovačním a rozvojovým 

potenciálem, které pro své nadějné projekty nebudou mít problém najít vhodný zdroj 

prostředků. 
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