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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využíváním podpory malého a středního podnikání 

prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., která je rozvojovou 

bankou České republiky. V úvodní části práce je uvedena definice základních pojmů dané 

oblasti a klasifikace malých a středních podniků v teoretické rovině. Dále je přehledně 

popsána platná legislativa. V následujících částech práce se autor detailně věnuje 

charakteristice vybraných podnikatelských institucí podporující podnikání a metodám této 

podpory. Dále je představena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. a její produkty 

pro podporu sektoru malého a středního podnikání. Následně se autor věnuje analýze vývoje 

sektoru malého a středního podnikání v České republice a analýze využívání nabízených 

produktů banky subjekty malého a středního podnikání. Účinnost Českomoravské záruční 

a rozvojové banky, a. s. při podpoře malého a středního podnikání ve sledovaném období 

je vyhodnocena v závěru této bakalářské práce.  
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Annotation 

The significance and effectiveness of ČMZRB when supporting small and medium 

enterprises 

This bachelor’s thesis deals with the possibilities and the use of supporting small 

and medium enterprises through the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, 

which is a developing bank of the Czech Republic. The introductory part contains definitions 

of basic terms and classifications of the small and medium-sized enterprises on a theoretical 

base. It also describes effective legislations in a well arranged way. The author also discusses 

very precisely the characteristics of the selected business institutions supporting 

entrepreneurship and methods of their support in the following sections. This work also 

continues with introducing the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, and its 

products, to support the small and medium enterprise sector. Subsequently, the author 

analyses the development of this sector in the Czech Republic and the use of the products 

offered by this bank to small and medium-sized enterprises. The efficiency 

of the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank’s support in the small 

and medium enterprises, in the observed period, is evaluated at the end of the thesis. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá podporou malého a středního podnikání prostřednictvím 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. Malé a střední podnikání hraje klíčovou roli 

v české i evropské ekonomice, protože podíl malých a středních podniků je okolo 99 % ze 

všech podniků v Evropské unii. Malé a střední podniky jsou zejména v České republice úzce 

podnikatelsky a společensky spojeny se svým regionem, ve kterém podnikají. Díky tomuto 

faktu je neméně důležitá právě podpora jejich investic, které mají prospěšný efekt pro 

každou ekonomiku. 

Problematika podpor malého a středního podnikání je vzhledem k četnosti ekonomických 

subjektů tohoto sektoru velmi zajímavá. Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. 

je velkou oporou pro tyto podnikatele, což mě vedlo k výběru tohoto tématu pro zpracování 

bakalářské práce.  

Práce je rozdělena do šesti hlavních částí. První část této práce je věnována základním 

pojmům, které se dotýkají malého a středního podnikání a vycházejí z platné legislativy. 

Ta se musela po vstupu České republiky do Evropské unie harmonizovat 

se společnými předpisy pro členské státy unie, které měly za cíl realizovat celní unii 

a společný trh s volným pohybem zboží i volným pohybem osob, služeb a kapitálů. 

Na to navazuje druhá kapitola, která se zabývá vývojem legislativního rámce podpory 

malého a středního podnikání a je rozdělena na vývoj české legislativy, která má podporu 

podnikání zakotvenou v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání 

a na vývoj legislativy ze strany Evropské unie. Třetí kapitola je věnována podnikatelským 

institucím, které jsou členěny do čtyř skupin podle původu těchto institucí. Tyto 

podnikatelské instituce jsou pro malé a střední podniky velmi důležité, protože jim pomáhají 

vytvořit příznivé podmínky pro podnikání například přístupem ke kapitálu nebo dostupností 

informačních a poradenských služeb. Ve čtvrté kapitole jsou popsány formy podpory 

podnikání financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z dalších zdrojů, především 

z fondů Evropské unie. Pátá kapitola je věnována přímo Českomoravské záruční a rozvojové 

bance, a. s. V této kapitole je představena tato instituce, její historie a její produkty týkající 

se pouze podpory malého a středního podnikání. Poslední kapitola je věnována analýze 
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vývoje malého a středního podnikání v České republice a také analýze využívání produktů 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. a jejího vyhodnocení.   

Cílem této bakalářské práce je poskytnout základní přehled týkající se možností podpory 

malého a středního podnikání především prostřednictvím Českomoravské záruční 

a rozvojové banky, a. s. a vyhodnotit účinnost poskytované podpory.  
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1 Klasifikace podnikání malých a středních podniků 

Tato kapitola definuje základní pojmy týkající se malých a středních podniků vycházející 

z platné legislativy a analyzuje jejich význam pro ekonomiku a výhody a nevýhody, které 

vychází z jejich postavení.  

1.1 Pojem podnikání a podnikatel 

Definice podnikatele a tedy i podnikání, která z toho vyplývá, je formulována v Novém 

občanském zákoníku, který vstoupil v platnost k 1. 1. 2014. Dříve bylo podnikání 

definováno v Obchodním zákoníku, který byl zrušen. V zákoně č. 89/2012 Sb., občanském 

zákoníku nalezneme definici v § 420, která definuje podnikatele jako osobu, která 

„samostatně vykonává na vlastní účet a na vlastní odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobných způsobem a to se záměrem činit tak soustavně a za účelem 

dosažení zisku.“ [1] 

Podnikatelem se rozumí také osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku anebo osoba, 

která má živnostenské či jiné oprávnění k podnikání dle zákona. [1] 

1.2 Pojem živnost 

Pojem živnost je formulován v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v § 2. 

Podle tohoto zákona je za živnost považována „soustavná činnost, která je provozována 

samostatně, na vlastní jméno, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek, které stanovuje zákon o živnostenském podnikání.“ Zákon také přesně 

vymezuje, které činnosti nepatří mezi živnost. Zákon též definuje všeobecné podmínky 

provozování živnosti fyzickými osobami, mezi které patří dosažení plnoletosti, způsobilost 

k právním úkonům a bezúhonnost. [2] 

Živnost je většinou vlastněna jedním podnikatelem nebo několika společníky a je 

organizační, ekonomickou a právní jednotkou. Ve srovnání s obchodními korporacemi je pro 

živnost charakteristický nízký počet zaměstnanců a omezený kapitál. [3] 
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1.2.1 Rozdělení živností  

V § 9 zákona č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání je uvedeno rozdělení živností 

na ohlašovací, které mohou být provozovány na základě ohlášení, pokud jsou splněny 

stanovené podmínky a na živnosti koncesované, které mohou být provozovány na základě 

koncese. Živnosti ohlašovací se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. [2] 

1.3 Definice malého a středního podnikání  

Malé a střední podnikání je definováno v české legislativě v zákoně č. 47/2002 Sb., 

o podpoře malého a středního podnikání, který byl harmonizován s Evropskou unií.  

Tento zákon považuje za malé a střední podnikatele ty, kteří splňují kritéria stanovená 

předpisem Evropských společenství a tím přímo odkazuje na Přílohu I z Nařízení Komise 

č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory 

malého a středního podnikání, v platném znění. Tato definice malého a středního podnikání 

(dále jen „MSP“), je také uvedena v Doporučení 2003/361/ES a v Nařízení 

Komise (ES) č. 800/2008. 

Vznik společné definice byl nutností, aby se na společném trhu bez vnitřních hranic podařilo 

zlepšit soudržnost a účinnost malých a středních podniků. Nová definice je výsledkem 

spolupráce mezi Evropskou komisí, členskými státy, odborníky a v neposlední řadě také 

podniky. Tato definice respektuje hospodářský vývoj od roku 1996 poznamenaný rostoucí 

inflací i produktivitou a také růstem zvláštních překážek, kterým musí malé a střední 

podniky čelit. Jedním z hlavních cílů nové evropské definice MSP bylo zajištění podpory 

pouze těm podnikům, které ji opravdu potřebují a tyto podpory nebyly využívány podniky 

s větší hospodářskou schopností, než je u MSP. [4] 

Nová definice MSP vymezuje mikropodnik, malý a střední podnik, které jsou rozděleny 

podle počtu zaměstnanců, obratu a bilanční sumy. Tato definice je závazná resp. použitelná 

pouze pro určité oblasti, mezi které je možno zařadit státní podporu, provádění programů 

strukturálních fondů nebo programů Evropského společenství. [5] 
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Podnikem podle nařízení Komise (ES) č. 651/2014 uvedeným v příloze I se „rozumí každý 

subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na svou právní formu. K těmto 

subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající 

řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která pravidelně vykonávají 

hospodářskou činnost.“ [6, s. 70] 

Za mikropodnik je považován podle Doporučení 2003/361/ES ten podnik, který zaměstnává 

méně než 10 osob, jeho roční obrat nebo celková roční bilanční suma není vyšší 

než 2 mil. EUR. [5] 

Za malý podnik je považován ten podnik, který zaměstnává méně než 50 osob, jeho roční 

obrat nebo celková roční bilanční suma není vyšší než 10 mil. EUR. [5] 

Za střední podnik je považován ten podnik, který zaměstnává méně než 250 osob, jeho roční 

obrat není vyšší než 50 mil. EUR anebo celková roční bilanční suma není 

vyšší 43 mil. EUR. [5]  

Toto teoretické vysvětlení je možné vidět v podrobném přehledu rozdělení v tabulce 1 pod 

tímto odstavcem. 

Tabulka 1 - Definice MSP 

Kategorie 

podniku 

Roční pracovní 

jednotka 

(zaměstnanci) 

Roční obrat 
Nebo 

↔ 

Roční bilanční 

suma 

Střední < 250  ≤ 50 milionů € 
Nebo 

↔ 
≤ 10 milionů € 

Malý  < 50 ≤ 10 milionů € 
Nebo 

↔ 
≤ 10 milionů € 

Mikropodnik < 10 ≤ 2 miliony € 
Nebo 

↔ 
≤ 2 miliony € 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION. Evaluation of the SME definition. In: EU Book shop [online]. 

2012 
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1.3.1 Význam malého a středního podnikání 

Podle Vebera je ve struktuře všech podniků většina podniků malého a středního rázu. 

V Evropě podniká přes 19 milionů malých a středních podniků, které představují 99 % ze 

všech podniků na území Evropské unie. [7] 

V České republice představují MSP více než 1 milion ekonomických subjektů, což odpovídá 

99 % všech podnikatelů na našem území. MSP mají také významnou roli v rozvoji 

jednotlivých krajů ČR, kde tvoří podnikatelskou páteř daného kraje a to jak ve smyslu 

podnikatelském tak společenském. [8] 

Veber zmiňuje společenské přínosy sektoru MSP, protože tento sektor umožňuje 

podnikatelům svobodné uplatnění. Malí a střední podnikatelé nedokážou získat monopolní 

postavení oproti velkým podnikům a jsou ohroženi mnoha riziky. Pro tyto podniky je typické 

vlastnictví tuzemskými podnikateli, nikoliv zahraničními, což napomáhá k rozvoji 

jednotlivých regionů v důsledku využívání místního kapitálu. Poskytuje danému regionu 

zaměstnanost a ekonomické přínosy, může se také podílet na sponzorské činnosti v místních 

charitativních organizacích a má tedy těsnější vztahy s daným regionem. [7] 

Podle Vebera je nejvíce ceněna flexibilita MSP, které dokáží pružně reagovat na výkyvy 

trhu a měnící se skutečnosti. Zmiňuje také ekonomické přínosy MSP, protože tyto podniky 

přicházejí s mnoha drobnými inovacemi a adaptacemi na proměnlivé potřeby spotřebitelů. 

Velmi často působí v okrajových oblastech trhu, o které velké firmy nejeví zájem. Řada 

subjektů MSP spolupracuje s velkými podniky a působí jako jejich subdodavatelé. Například 

automobilky nakupují více než 60 % komponentů a služeb právě od MSP. [7]  

1.4 Výhody a nevýhody MSP 

Podle Malacha mají MSP na domácím i zahraničních trhu mnoho výhod oproti velkým 

podnikům. Jejich postavení může v některých ohledech však být nevýhodné. Mezi výhody 

MSP patří rychlost reakce na změny poptávky, díky omezenosti kapitálových zdrojů. 

Například změna předmětu činnosti sebou nenese takové zásahy jako u velkých společností, 

které vlastní velké množství investičního majetku. MSP přinášejí také drobné inovace, 
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vytvářejí nová pracovní místa a mají rychlejší podnikatelská rozhodnutí díky obvyklé účasti 

vlastníků na řízení podniku. [3]  

Například Synek zmiňuje mezi výhodami aktivní podíl na inovačních procesech podniku, 

podporu rozvoje hospodářsky slabých regionů a MSP  také napomáhají k rychlejšímu rozvoji 

obcí. [9] 

Podle Malacha mezi nevýhody odvětví MSP patří menší finanční síla, se kterou souvisí 

nedostatek finančních prostředků, které jsou zapotřebí k realizaci cílů a inovací. MSP mají 

omezené možnosti k získávání výhod z rozsahu produkce. Tyto podniky obvykle vyrábějí 

v menším množství, proto nemohou získávat takové slevy a výhodné dotační podmínky jako 

velké podniky. Musí též dbát i na výběr vhodných zaměstnanců, kteří budou loajální 

k potřebám podniku. Další nevýhodou jsou omezené prostředky na propagaci a reklamu 

a tím ztížené podmínky k ovlivnění potenciálních zákazníků. [3]  

K dalším nevýhodám podle Synka patří neznalost legislativních a daňových předpisů a jejich 

změn či zhoršené podmínky pronikání podniku na zahraniční trhy. [9] 

1.5 Sdružování podniků 

V praxi dochází ke spojování podniků, aby se snížila izolovanost MSP, se kterou mohou 

souviset problémy těchto podniků. Malé podniky se mohou spojit s velkými a stát se jejich 

subdodavateli, případně vytvořit podnikatelské sítě a klastry. Klastrem můžeme rozumět 

regionální seskupení podniků přidružených například k vysoké škole. V klastru mají podniky 

mezi sebou společné vazby v oblasti výrobků nebo zdrojů materiálu. V klastru mohou být 

i navzájem si konkurující podniky. Další možností sdružování je vznik podnikatelských sítí. 

Jedná se o regionální spojení samostatných podniků, které spolupracují na společném 

projektu. [9] 
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2 Legislativní rámec podpory MSP 

2.1 Předpisy ČR a jejich vývoj 

Historicky vůbec první právní normou zabývající se podporou malého a středního podnikání 

byl zákon ČNR č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání. Později 

roku 1999 bylo vydáno usnesení vlády České republiky č. 815 o programech podpory 

malého a středního podnikání v České republice. Hlavním cílem tohoto zákona 

č. 299/1992 Sb. bylo upevňování postavení MSP na území České republiky s nejvýše 

500 zaměstnanci.  

Dalším zákonem upravujícím podporu MSP je zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, oba v platném znění. Pro udělení 

podpory je vyžadováno splnění kombinace podmínek z těchto dvou výše zmíněných zákonů, 

jako jsou výše obratu, region nebo oblast podnikání. Podle Malacha může být slabinou 

poskytování podpory pouze finančního charakteru a ne jiného druhu podpory. [3] 

Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře upravuje postup posuzování veřejné podpory 

zejména souladu se závazky České republiky vůči Evropské unii a Světové obchodní 

organizaci WTO. Pokud by veřejná podpora narušovala hospodářskou soutěž 

zvýhodňováním určitého podnikání v takové míře, že by narušila obchod v rámci EU, pak 

je zakázána. Proto je nutné před schválením jakýchkoliv programů je nechat posoudit 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. [10] 

Aktuálním zákonem je zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, který 

je odrazem ekonomického a společenského vývoje poslední doby a je jím zrušen zákon 

č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání. Mezi jeho hlavní znaky 

patří harmonizace české právní úpravy s úpravou platnou v Evropské unii. Tento zákon 

stanovuje zásady pro poskytování podpory začínajícím podnikatelům a utužování postavení 

MSP. Tento zákon se nevztahuje na podpory, které jsou poskytovány do zemědělství 

a lesnické prvovýroby. Jak už bylo výše zmíněno v kapitole 1, je v tomto zákoně zakotvena 

definice MSP. Dále zákon definuje oblasti podpory, na které může být podpora poskytnuta. 
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Jsou zde také vymezeny formy podpory, které lze poskytnout. Většina prostředků určená 

pro podporu je přerozdělována prostřednictvím institucí ministerstva průmyslu a obchodu, 

například Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura pro 

podporu obchodu CzechTrade a dále prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové 

banky, a. s. (dále jen „ČMZRB“). [11] 

2.2 Předpisy EU a jejich vývoj 

Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřela možnost pro české podnikatele 

čerpat podporu z rozpočtu EU, především ze strukturálních fondů. S tím souvisí předpisy 

stanovené nařízením Evropské komise, kterými se musí řídit poskytování podpor z rozpočtu 

EU. Jedná se o nařízení Evropské komise (ES) č. 70/2001, které bylo novelizováno 

Nařízením Komise (ES) č. 364/2004. Toto novelizované nařízení obsahuje mimo jiné novou 

definici MSP a stanovuje maximální míry podpory. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 

prohlašuje určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem Evropské unie. Výše 

uvedené nařízení nahrazuje nařízení č. 70/2001.  

Dalším nařízením týkajícím se veřejné podpory je Nařízení Komise č. 651/2014, kterým se 

ruší nařízení č. 800/2008 a určuje kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem. Podpora, 

která je poskytnuta podle tohoto nařízení, je omezena maximální intenzitou veřejné podpory 

na jeden podpořený projekt.  

Nařízení Komise č. 1407/2013 se týká podpory „de minimis“. V tom se říká, že nesmí být 

jednomu podnikateli poskytnuta podpora v malém rozsahu, která přesahuje částku 

200 tis. EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. To se netýká podnikatelů podnikajících 

v silniční dopravě. 

2.3 Sdělení „Small Business Act“ pro Evropu 

V roce 2008 byl předložen dokument Small Business Act – „Zelenou malým a středním 

podnikům“ (dále jen „SBA“) Evropskou komisí, který obsahuje legislativní opatření 

a politické závazky týkající se oblasti MSP, které jsou důležité pro růst tohoto sektoru, 
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zlepšení přístupu na trh a hlavně k financím. Z výzkumu EU vyplývá, že malé a střední 

podniky mají nižší produktivitu a rostou pomaleji oproti obdobným podnikům ve Spojených 

státech. Úloha MSP na území EU byla několikrát uznána na nejvyšší politické úrovni. [12] 

Mezi cíle tohoto dokumentu patří především dosažení společenského uznání podnikatelů 

a motivace k zahájení podnikání, které napomáhá k růstu zaměstnanosti a k hospodářské 

prosperitě státu. SBA zdůrazňuje politickou vůli k uznání významu MSP pro ekonomiku EU 

a snahu zavést komplexní politický rámec prostřednictvím těchto opatření: 

• Soubor 10 zásad k vytvoření rovných podmínek, zlepšení právního a správního 

prostředí pro MSP v rámci celé EU, jedná se o tyto zásady: 

1. „Vytvořit prostředí, ve kterém budou podnikatelé a rodinné podniky moci 

vzkvétat a podnikání bude odměňováno, 

2. zajistit, aby čestní podnikatelé, kteří čelili úpadku, dostali rychle druhou 

šanci, 

3. navrhnout pravidla v duchu zásady „Zelenou malým a středním podnikům“, 

4. přimět státní správy, aby reagovaly na potřeby malých a středních podniků, 

5. přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám malých a středních podniků: 

usnadnit účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách a lépe 

využívat možnosti státní podpory pro malé a střední podniky, 

6. usnadnit přístup malých a středních podniků k financování a rozvinout právní 

a podnikatelské prostředí podporující včasné úhrady v obchodních 

transakcích, 

7. pomoci malým a středním podnikům více těžit z příležitostí, které nabízí 

jednotný trh, 

8. podporovat zvyšování kvalifikace v malých a středních podnicích a všechny 

formy inovací, 

9. umožnit malým a středním podnikům, aby výzvy ochrany životního prostředí 

přeměnily na příležitosti, 

10. povzbuzovat a podporovat malé a střední podniky při využívání výhod růstu 

trhů.“ [13, s. 4] 

• Soubor nových legislativních návrhů, které vycházejí ze zásady SBA (například 

Směrnice o snížených sazbách daně z přidané hodnoty). 
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Evropská komise vyzvala členské státy, aby zohlednily SBA ve svých národních 

programech. Od roku 2008 poskytuje komise informace týkající se strategie pro růst 

a zaměstnanost, což umožní Evropské radě zjistit pokrok v oblasti politiky MSP. [13] 

2.3.1 Vývoj SBA v České republice 

Evropská komise se zavázala provádět přezkumy vývoje SBA, a proto jsou k dispozici 

každoroční přehledy jednotlivých členských států, které mají za úkol zlepšit porozumění 

vývojovým tendencím ovlivňujícím sektor MSP. Vývoj iniciativy SBA prováděný v České 

republice byl spíše smíšený. Mezi oblasti, kde si Česká republika vedla dobře, patřila státní 

podpora, veřejné zakázky, přístup k financím a inovace. Česká republika sice nepřijala 

žádnou konkrétní strategii na realizaci SBA, ale věnuje pozornost opatřením ke zjednodušení 

podnikání. Největší potenciál ČR do budoucnosti je v odstranění administrativních 

překážek, rozšíření podpory spolupráce podniků a v nabídce pomoci českým firmám 

s podnikáním v ostatních členských státech EU. [14] 

V přehledu údajů SBA za rok 2015 pro ČR byla v posledním bodě zmíněna nová zajímavá 

iniciativa týkající se posílení ČMZRB. Mezi hlavní záměr patří posílení kapitálu státem 

vlastněné banky a její přeměna na instituci specializující se na správu finančních nástrojů 

pro potřeby MSP. [14]   
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3 Podnikatelské instituce v České republice 

V České republice existuje mnoho institucí, které poskytují určité druhy podpor podnikání 

pro začínající i pro existující podnikatelské subjekty. Podle statistik velký počet podnikatelů 

končí neúspěchem a s velkými finančními ztrátami, které mohou doprovázet i velké osobní 

problémy. Tyto instituce nabízejí podporu financovanou ze státních prostředků 

nebo strukturálních fondů EU. [7] 

Podle Vebera lze tyto aktivity rozdělit do dvou skupin na: 

• „Finanční (nenávratná, vratná zvýhodněná) podpora, 

• nefinanční podpory.“ [7, s. 23] 

Dalším hlediskem dělení těchto institucí poskytujících výše zmíněné podpory, je původ 

těchto institucí. Ty Veber dělí do čtyř skupin na: 

• „Vládní instituce poskytující podpory z veřejných prostředků, 

• podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky, často privátní subjekty 

vybudované s podporou veřejných prostředků, 

• nevládní organizace na bázi zpravidla neziskových organizací,  

• komerční subjekty nabízející podpory pro malé a střední firmy.“ [7, s. 23] 

Tyto čtyři skupiny institucí podrobněji přiblíží následující kapitoly.   

3.1 Vládní organizace 

Vládní instituce, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“), vytvořily 

mnoho organizací, které poskytují poradenské služby pro podnikatelské subjekty. Další 

vládní institucí je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které iniciuje programy určené 

pro podporu určitých regionů, popřípadě přeshraniční spolupráci.  
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3.1.1 CzechInvest agentura pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest je státní příspěvkovou organizací, kterou zřídilo MPO jako národní rozvojovou 

agenturu podporující restrukturalizaci průmyslu ČR. Ta posiluje konkurenceschopnost české 

ekonomiky pomocí podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury 

a inovací. Tato agentura získává zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb 

a technologických center. CzechInvest zjednodušuje komunikaci mezi státem, podnikateli 

a EU a nabízí podporu podnikání ve zpracovatelském průmyslu z prostředků státního 

rozpočtu i EU. Další činností této organizace je prezentace ČR v zahraničí jako lokality, 

která je vhodná pro umísťování mobilních investic. [15] 

3.1.2 CzechTrade 

CzechTrade je organizace také zřízená MPO jako agentura na podporu exportu a obchodu. 

Hlavním cílem této agentury je pomoci firmám při výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu 

vstupu na daný trh a podpořit aktivity k dalšímu rozvoji působení firmy v zahraničí. 

Tato organizace získává informace o zahraničních trzích a s tím souvisí poskytované služby 

zahraničních kanceláří této agentury, které jsou schopny pro své klienty například vyhledat 

potenciální partnery ze zahraničí. [16] 

3.1.3 Národní vzdělávací fond (NVF) 

Národní vzdělávací fond je obecně prospěšná společnost, která existuje již od roku 1994. 

Za cíle si klade podporovat rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky 

sociálních a ekonomických reforem ČR. Fond poskytuje odbornou pomoc podnikům 

a institucím v oblastech celoživotního vzdělávání, v politice zaměstnanosti a v provádění 

analýz kvalifikačních potřeb na trhu práce. K financování těchto aktivit využívá NVF 

prostředků ze státního rozpočtu i z EU. [17] 
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3.1.4 Informační portály 

Vládní instituce sdělují informace na svých webových stránkách. Vedle toho existují 

i samostatné státní informační portály pro podnikatele. Jedná se například o portál 

Business.info - Oficiální portál pro podnikání a export, jehož realizaci zajišťuje od roku 2001 

agentura CzechTrade.  

3.2 Nevládní organizace 

Nevládní organizace poskytují užitečné služby různým podnikatelským subjektům včetně 

subjektů ze sektoru MSP.  

3.2.1 Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR 

Hospodářská a agrární komora (dále jen „HK ČR a AK ČR“) jsou instituce zřízené 

ze zákona. Jedná se o instituce, které pomáhají podnikatelům z nejrůznějších oblastí 

v prosazování jejich zájmů před státními orgány. Zajišťují zprostředkování kontaktů 

a poskytují svým členům informace i vzdělávací servis. [7] 

HK ČR se člení regionálně a oborově. Zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě 

zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské 

oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. V současné době má téměř 14 tis. členů 

z řad právnických i fyzických osob. [7] 

AK ČR byla zřízena na základě stejného zákona č. 301/1992 Sb. a slouží podnikatelům 

podnikajícím v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. [7] 

3.2.2 Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR 

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR (dále jen „AMSP ČR“) 

je dobrovolným účelovým a profesním sdružením. Svým členům poskytuje informační 

servis týkající se MSP v oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory 
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exportu, legislativy a další. Svým vlivem chce přispět k rozvoji podnikatelského prostředí. 

AMSP ČR reprezentuje zájmy svých členů před vládními institucemi a zahraničím. 

Také spolupracuje s předními společnostmi a institucemi v ČR. Díky tomu může nabízet 

svým členům zvýhodněné balíčky produktů a služeb. Mezi jejími členy jsou také banky 

a finanční instituce se státní účastí (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Česká 

exportní banka, a. s., Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.) i některé střední 

a vysoké školy. [18]  

3.2.3 CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU 

CEBRE (Czech Business Represenation) byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, 

Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

ČR. CEBRE působí v Bruselu spolu s institucemi EU a reprezentuje a hájí české 

podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací. 

Poskytuje informace o EU českým firmám, například o nové evropské legislativě a o nabídce 

všech dostupných podpůrných programů EU určených pro ČR. Všechny služby CEBRE jsou 

za ceny, které jsou přístupné i subjektům MSP. [19]  

3.2.4 Unie malých a středních podniků ČR 

Unie malých a středních podniků ČR (dále jen „SME Union ČR“) je neziskové občanské 

sdružení, které hájí zájmy svých členů z odvětví MSP s cílem zlepšení podnikatelských 

podmínek. SME Union ČR je členem Evropské unie malých a středních podniků, která 

je jednou z nejstarších organizací svého druhu. SME Union ČR má silné vztahy 

s podnikatelským sektorem, poslaneckou sněmovnou, senátem i s Evropským parlamentem. 

Unie sdružuje několik tisíc aktivních členů. [20] 

3.2.5 Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je dobrovolná nestátní organizace, která je nezávislá na vládě 

a politických stranách. Sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v ČR. Tato organizace patří 
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mezi největší zaměstnavatelský svaz reprezentující rozhodující část českého průmyslu 

a dopravy. Za cíl si klade hájit a prosazovat zájmy českých zaměstnavatelů a podnikatelů 

v evropských a mezinárodních organizacích a ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku 

vlády ČR při vytváření optimálních podmínek pro rozvoj podnikání na území ČR. [21]  

3.3 Podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky 

Podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky jsou většinou zřizovány v zájmu 

podpory inovačních aktivit a to sdružením více organizací, které jsou ze státního 

a komerčního sektoru.  

Podnikatelské inkubátory vznikají pro začínající podnikatele, kteří mají zajímavý inovační 

nápad či vizi inovace výrobku. Tyto inkubátory jim mohou posloužit nabídkou služeb pro 

jejich podnikatelské zázemí, například v podobě kanceláří pro nezbytnou administrativní 

činnost podniku či prostory na obchodní jednání. Běžně nabízenou službou podnikatelských 

inkubátorů jsou poradenské služby pro založení firmy, její propagace, vedení účetnictví 

a jiné. Velmi důležitou součástí nabízených služeb jsou výzkumné a laboratorní zařízení 

potřebné pro vývoj. Podnikatelský inkubátor může působit jako samostatná instituce nebo 

může být součástí vědeckotechnického parku. Pokud se podnikateli začne dařit, obvykle mu 

prostory podnikatelského inkubátoru přestanou stačit a přestěhuje se do vlastních 

či pronajatých větších prostor nebo si najde silného investora, se kterým se spojí. Začínající 

podnikatelé mohou být absolventi středních a vysokých škol nebo zaměstnanci, kteří 

se rozhodli ukončit pracovní poměr, aby začali podnikat. [7] 

Vědeckotechnické parky lze rozdělit na vědecké parky, technologické parky a podnikatelská 

a inovační centra. Vědeckotechnické parky fungují na principu spolupráce státních 

a regionálních institucí, univerzit, soukromých firem, výzkumných organizací a dalších. 

Tyto parky se orientují na oblasti vědy, nových technologií, inovačního podnikání. Funguje 

zde také odborné vzdělávání ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy. 

Nabídkou jejich služeb je podpora v oblasti rozvoje inovačního podnikání a technologií 

a podpory MSP inovačního charakteru. Vědeckotechnické parky plní několik funkcí. Mohou 

plnit funkci inkubační, která je velmi typická pro podnikatelské inkubátory. Jedná se 
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o takové služby, které pomáhají novému podnikateli ve fázi zahájení podnikání. Další funkce 

je inovační, která má za úkol vytvořit prostředí pro podnikatele věnující se moderním 

technologiím.  Tyto služby jsou upravovány podle zaměření podnikatele a nabízejí například 

laboratoře. Další funkcí je transfer technologií spočívající v poskytnutí prostředí 

umožňujícího přenesení teoretických poznatků do praktického využití a propojení výzkumu 

s výrobou. [7]  

3.4 Komerční subjekty specializující se na podporu podnikání 

Vedle vládních a nevládních organizací existuje velké množství podnikatelských subjektů, 

které se zabývají různými službami pro začínající i fungující podnikatele. Nejčastějším 

typem je poradenská firma. Mezi další nabízené služby patří vedení účetnictví, daňové 

poradenství a další.  

V dnešní době finanční produkty pro podnikatele nabízejí banky všem podnikatelským 

subjektům včetně specifických, odpovídajících požadavkům MSP. Nabídka je rozsáhlá 

a zahrnuje běžné účty v české i zahraniční měně, kontokorent, různé podnikatelské úvěry, 

produkty pro obchod a export a mnoho dalších. Dalším typem komerčních subjektů jsou 

fondy rizikového kapitálu, které jsou určeny spíše pro střední firmy z důvodu vysoké 

náročnosti na prověření podniku před poskytnutím financování. Tento zdroj financování pro 

projekty nese vysoké riziko při realizaci a zároveň předpoklad vysokých výnosů. Investor 

vstupuje do podniku navýšením základního kapitálu firmy a po několika letech je celá firma 

nebo kapitálový podíl odprodán. Dalším komerčním subjektem podporujícím podnikání 

je business angels, kde individuální investor zainvestuje vlastní kapitál do subjektu MSP 

s růstovým potenciálem. Business angels je jinou formou rizikového kapitálu, kde investice 

probíhá v menším objemu prostřednictvím jednoho investora. [7]  
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4 Formy a metody státní podpory 

V České republice po vzoru ostatních členských zemí EU je podpora sektoru MSP 

prováděna s cílem zachovat a zvýšit konkurenceschopnost těchto podniků. Podpora 

je prováděna přímou formou (finanční) a nepřímou (nefinanční). 

Přímou formou se rozumí nástroje, které zvyšují přístup MSP k finančním prostředkům 

na realizaci jejich investic nebo nástroje snižující náklady MSP v oblastech, které jsou 

definovány ve vládních programech podpory. Pravidla pro poskytování podpor MSP 

pro zvýšení konkurenceschopnosti a snížení nevýhod z jejich malé ekonomické síly 

jsou stanoveny v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. V přímé 

podpoře se jedná o využití finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu 

podnikání a ze strukturálních fondů Evropské unie. [22] 

Nepřímá podpora je chápána jako vytváření příznivého prostřední pro MSP prostřednictvím 

zjednodušování administrativy a zmírnění možných nepříznivých dopadů při vydání nových 

právních předpisů týkající se MSP, ulehčování přístupu k novým informacím, ke vzdělávání 

a nabídkou poradenských služeb. Dalším příkladem nepřímé podpory je například výstavba 

infrastruktury. [22] 

Podle Vojíka jsou formy podpory MSP rozdělovány na přímé a nepřímé finanční podpory. 

Přímá finanční podpora může být poskytnutá záruka ČMZRB, finanční příspěvek institucím 

poskytující své služby zvýhodněně, příspěvek na úhradu úroků prostřednictvím ČMZRB 

nebo poskytnutí výhodně úročených úvěrů do limitované výše. Nepřímá finanční podpora 

je popisována jako služby v oblasti poradenství a informací pro finanční hospodaření 

podniku. [23] 

4.1 Evropské strukturální a investiční fondy 

Evropské fondy jsou hlavním nástrojem evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Právě přes tyto fondy jsou rozdělovány finanční prostředky určené ke snižování 
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ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými členskými státy EU a jejich regiony. 

Další podkapitoly se věnují jednotlivým strukturálním a investičním fondům. [24]  

4.1.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „ERDF“) se zaměřuje na posilování 

a modernizaci hospodářství členských zemí. Tento fond je hlavním finanční nástrojem EU. 

Hlavním úlohou ERDF je odstraňování regionálních nedostatků v Evropském společenství, 

které vede ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje v různých regionech. ERDF podporuje 

investiční projekty, jakými jsou například výstavba silnic a železnice, rekonstrukce 

kulturních památek, rozvoj a obnova sportovních areálů a mnoho dalších. [24] 

Jak uvádí Mandysová, ERDF ovlivňuje sektor MSP finanční podporou v následujících 

oblastech: 

1. Podnikání, inovace a konkurenceschopnost MSP (například instruktáž 

při podnikání, inovativní technologie a systémy řízení v MSP, inovace v oblasti 

ekologie, lepší využívání informačních a komunikačních technologií), 

2. zlepšení regionálního a místního prostředí pro MSP (například přístup MSP 

ke kapitálu při zahájení podnikání a ve fázi růstu, podnikatelská infrastruktura 

a podpůrné služby pro MSP, regionální a místní výzkum a technologický rozvoj), 

3. meziregionální a přeshraniční spolupráce mezi MSP, 

4. investice do lidských zdrojů (společně s financováním z Evropského sociálního 

fondu). [10, s. 34] 

4.1.2 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů tím, 

že podporuje neinvestiční projekty. Jeho projekty jsou zaměřené například na rekvalifikaci 

nezaměstnaných, na tvorbu speciálních programů pro znevýhodněné skupiny obyvatel 

(osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další) a na rozvoj 

vzdělávacích programů apod. [24] 
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4.1.3 Fond soudržnosti (FS) 

Fond soudržnosti neboli Kohezní fond, je určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli 

regionů. Jsou z něj financovány investiční projekty zaměřené například na dopravní 

infrastrukturu většího rozsahu nebo na oblast obnovitelných zdrojů energie. [24] 

4.1.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

Tento fond slouží k podpoře rozvoje venkova a jeho prostředky ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí nebo kvality 

života ve venkovských oblastech. Zemědělské oblasti tvoří značnou část území členských 

států EU, proto se jedná o významnou oblast podpory. [24] 

4.1.5 Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 

Evropský námořní a rybářský fond je finančním nástrojem podporujícím rybolov. Mezi 

hlavní jeho cíle spadá financování aktivit týkající se mořského a vnitrozemského rybolovu 

(například odbahňování rybníků) a mnoho dalších. [24] 

4.2 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na 

období let 2014–2020 

Mezi hlavní priority vlády ČR patří podpora konkurenceschopnosti MSP, které tvoří 

99,84 % všech podnikatelů na našem území. Proto vláda považuje za nezbytné tento sektor 

podporovat vytvořením vhodného prostředí, kde mohou podnikatelé zvýšit svoji 

konkurenční výhodu tím, že budou inovovat a snižovat svoje náklady. Z toho důvodu vláda 

navrhla koncepci podpory MSP na období let 2014-2020, která má čtyři hlavní cíle. Za prvé 

chce posílit postavení MSP v české ekonomice a zvýšit jejich konkurenceschopnost 

v evropském a světovém měřítku. Za druhé chce vláda zvýšit kvalitu poradenských služeb 

pro sektor MSP. Třetím cílem je posílit inovační schopnost subjektů MSP a zajistit rozvoj 

podnikatelské infrastruktury. Posledním cílem je postupné snižování energetické 
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a materiálové náročnosti při podnikání. Pro správné vyhodnocování účinnosti této koncepce 

stanovila vláda indikátory k jednotlivým hlavním cílům. Vláda ČR chce napomoci touto 

koncepcí MSP prosadit se na zahraničních trzích. [25]  

4.3 COSME 

Komunitární program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků (dále 

jen „COSME“), vznikl z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, které 

zavedlo Program pro konkurenceschopnost malých a středních podniků v období 

2014-2020. COSME je programem, který provádí iniciativu SBA, která je zmíněna 

v kapitole 2. 3. [26] 

Program COSME je součástí rámcového programu Evropské unie nazvaného 

„Horizont 2020“. Ten se zaměřuje na rozdíl od dřívějších programů na inovace a klade důraz 

na zavádění nových technologií a jejich cestu na trh. Právě inovace v odvětví MSP 

jsou klíčovou složkou programu Horizont 2020, který se snaží přilákat co nejvíce malých 

a středních podniků, které by pomohly zvýšit hospodářský dopad díky výsledkům jejich 

projektů. Tyto fondy zaměřené na inovace v MSP napomáhající k podpoře podnikání, 

internacionalizaci a zlepšení přístupů na trhy jsou financované prostřednictvím programu 

COSME. [27] 

Rozpočet programu COSME byl stanoven na 2,3 miliardy EUR pokrývající období 

let 2014 - 2020, z nichž se 60 % vyčlení na finanční nástroje. Značná část programu COSME 

je řízena Evropským investičním fondem (dále jen „EIF“) díky pověření Evropské komise. 

EIF nabízí dva druhy finančních nástrojů. Jedná se o nástroj pro kapitálové investice a nástroj 

pro úvěrové záruky. COSME se soustředí na MSP v členských státech EU a bez zaměření 

na konkrétní odvětví. Nástroj pro úvěrové záruky programu COSME je nástupcem záručního 

mechanismu pro MSP, který byl realizován v rámcovém programu 

pro konkurenceschopnost a inovace v programovém období 2007-2013. [26] 
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4.4 Operační program OPPIK 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) 

je následníkem OPPI a nabízí pro dotační období 2014 – 2020 možnost získat dotace 

ve čtyřech prioritních osách v různých oblastech. Jedná se o:  

• „Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje, 

• prioritní osa 2 – Podpora podnikání malých a středních firem, 

• prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií, 

• prioritní osa 4 – Rozvoj informačních a komunikačních technologií.“ [28] 

Projekty v těchto prioritních osách si mezi sebe mohou rozdělit 120 mld. Kč, kde na podporu 

MSP v prioritní ose 2 je vyčleněno přes 20 % z této sumy. Tyto oblasti podpory se stejně 

jako v předchozím operačním programu OPPI dále dělí na jednotlivé programy podpory. 

Podle zákona č. 47/2002 Sb., schválila vláda ČR programy na podporu podnikatelů. 

V OPPIK se počítá též s programy, které využívají jako formu podpory finanční nástroje. 

Podle evropské legislativy musí jejich využití být nejdříve předběžně posouzeno, a proto 

nebyly vládě tyto finanční nástroje ještě předloženy.  V realizaci programů podpory pomocí 

finančních nástrojů je předpokládána úzká spolupráce s ČMZRB, která má být pověřena 

realizací finančních nástrojů formou poskytování záruk k úvěrům a zvýhodněných úvěrů. 

Došlo též k uzavření smlouvy o poskytnutí protizáruky mezi EIF a ČMZRB. Tím se národní 

program Záruka zapojil do programu COSME. Tato skutečnost umožní podpořit větší 

množství projektů díky navýšení zdrojů o třetinu. [29] [30] 

 

  



 35 

5 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

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

Ta funguje již od roku 1991, kdy vláda přijala usnesení o vzniku specializované bankovní 

instituce, která má za úkol podporu malého a středního podnikání. Její činnost se dříve 

zaměřovala pouze na realizaci vládních programů podpory MSP. V následujících letech 

banka rozšířila svoje služby v oblasti podpory bydlení a financování projektů týkajících 

se infrastruktury. V současné době si banka klade za cíl usnadňovat přístup k financím MSP 

pomocí specializovaných bankovních produktů a napomáhat tím v rozvoji ekonomiky České 

republiky v souladu se záměry hospodářské politiky české vlády. Banka po celou dobu 

fungování spolupracuje s ministerstvy, hospodářskými komorami, státními fondy a s mnoha 

dalšími institucemi. ČMZRB má specifický charakter činnosti. Klienti mohou využít služeb 

několika poboček této banky, které se nacházejí v hlavním městě Praze a v krajských 

městech v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a v regionálním pracovišti v Českých 

Budějovicích. Banka je řízena představenstvem s pěti členy a dozorčí radou s devíti členy. 

Mezi produkty banky lze zařadit bankovní záruky, zvýhodněné úvěry, dotace na úhradu 

úroků z úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu a další bankovní služby. Konkrétní 

nabízené produkty jsou blíže popsány v následující podkapitole. Hlavní skupinu klientů tvoří 

MSP, obce a vlastníci bytových domů, většinou bytová družstva a společenství vlastníků 

bytových jednotek. Většinovým akcionářem s podílem 85,81 % s veškerými hlasovacími 

právy je Česká republika, která je zastoupena ministerstvy (Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí). Nezávislým auditorem 

je společnost KPMG Česká republika s. r. o. Při svém založení měla banka celkem 

osm akcionářů, z nichž tři zastupovali ČR, a zbývajících pět akcionářů byly významné banky 

působící v době vzniku ČMZRB na území ČR. Vývoj podílu ČR na základním kapitálu 

ČMZRB od vzniku banky lze vidět v tabulce 2 pod odstavcem. [31] 

Tabulka 2 - Vývoj podílu ČR na základním kapitálu ČMZRB 

 1992 2000 2001 2012 2014 

Podíl v % 32,8 59,7 72,3 72,3 85,8 

Zdroj: Výroční zprávy ČMZRB 
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Do roku 2012 byl celkový podíl akcionářů zastupujících ČR na základním kapitálu 72,33 %. 

Podíl MPO byl 24, 25 %, podíl Ministerstva pro místní rozvoj tvořil také s 24,25 % a podíl 

Ministerstva financí byl 23,83 %. Dalšími akcionáři byly Česká spořitelna, a. s. s 13 %, 

Komerční banka, a. s. s 13 % a Československá obchodní banka, a. s. s 1,67 %. [32] 

5.1 Projekt TRANSFORMACE ČMZRB 

Vláda ČR představila ve své Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 

2012 až 2020 projekt „Transformace ČMZRB“. Mezi jeho hlavní cíle patří širší možnost 

využívání záruk a úvěrů k realizaci záměrů hospodářské politiky vlády s využitím této 

specializované instituce, která je pověřena ústředními orgány státní správy spravováním 

jednotlivých programů podpory. V roce 2014 byla zahájena poslední fáze vlastnické 

transformace banky odkoupením akcií od soukromých akcionářů a dalším krokem je převod 

vlastních akcií do vlastnictví ČR. [31] 

5.2 Produkty banky pro podporu malého a středního podnikání 

ČMZRB v současné době nabízí dva produkty pro podporu MSP. Jedná se o národní 

programy, program ZÁRUKA 2015 až 2023 a o program INOSTART.  

5.2.1 Program ZÁRUKA 2015 až 2023 

Cílem tohoto programu je nabídnout zvýhodněné bankovní záruky za bankovní úvěry, které 

umožní MSP realizaci jejich podnikatelských záměrů. Jedná se již o druhou výzvu, protože 

tento program byl pro rok 2015 vyčerpán. Výše záruk pro rok 2015 dosáhla 5,9 mld. Kč, 

kterými byly podpořeny úvěry ve výši 8,5 mld. Kč. Program Záruka tvoří dva dílčí produkty.  

5.2.1.1 M-záruka za úvěr v programu ZÁRUKA 

Program M-záruka je určen pro podnikatele podnikající na území ČR zaměstnávající méně 

než 50 osob s ročním obratem nebo bilanční sumou menší než 10 mil. EUR. Záruka 

je poskytována pouze k úvěrům bank, se kterými má ČMZRB uzavřenou smlouvu 

o poskytování M-záruk. Záruka se týká provozního nebo investičního úvěru do maximální 

výše 4 mil. Kč až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru s dobou ručení maximálně 

do 6 let. Zaručovaný úvěr může být použit na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého 

hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení nehmotného 
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majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad a také na pořízení zásob. 

Výhody M-záruky je usnadnění přístupu klienta k bankovním úvěrům díky převzetí velkého 

úvěrového rizika ručitelem, poskytování záruky bez poplatku a možnost získání 

zaručovaného úvěru s výhodnějšími podmínkami. [33] 

5.2.1.2 S-záruka za úvěr s finančním příspěvkem v programu ZÁRUKA 

Program S-záruka je určen pro MSP, které jsou sociálními podnikateli, tedy musí 

zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce. Příjemce podpory musí reinvestovat více 

než 50 % zisku do rozvoje podnikání, musí rozvíjet svoji společenskou odpovědnost 

a ve svém podniku musí uplatňovat demokratický styl řízení. Záruka je opět poskytována 

pouze k úvěrům od bank, se kterými má ČMZRB uzavřenou dohodu o poskytování S-záruk. 

Záruky jsou poskytovány na investiční úvěry do maximální výše 20 mil. Kč až do výše 

80 % z jistiny zaručovaného úvěru s dobou ručení do 8 let. U tohoto produktu může být 

navíc poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru, maximálně 

do 500 tis. Kč. Zaručovaný úvěr může být na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého 

hmotného majetku anebo na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Mezi výhody 

S-záruky kromě usnadnění přístupu klienta k bankovním produktům je získání finančního 

příspěvku, poskytnutí záruky bez poplatku a možnost získání zaručovaného úvěru 

s výhodnějšími podmínkami. [34] 

5.2.2 Program INOSTART 

Program INOSTART je určen pro podporu začínajících MSP k realizaci inovativních 

projektů. Jeho cílem jsou záruky za úvěry pro podporu udržitelnosti inovativních projektů. 

Program vznikl ve spolupráci MPO, ČMZRB a Erste Corporate Banking. M-záruka za úvěr 

v programu INOSTART je poskytována výhradně k úvěrům České spořitelny, a. s. ve výši 

úvěru od 500 tis. Kč až do 15 mil. Kč s maximální délkou úvěru 5 let. Mezi výhody patří 

získání úvěru pro investiční projekty, možnost využití poradenských služeb kvalifikovaných 

poradců v rámci programu, záruka až do výše 60 % jistiny úvěru a možnost posouzení 

a vyhodnocení inovativnosti projektu. [35]  
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6 Analýza činnosti ČMZRB při podpoře MSP 

Tato kapitola se věnuje analýze vývoje odvětví MSP v České republice a jeho výkonosti. 

Dále se zabývá analýzou podpory podnikání prostřednictvím ČMZRB a programů 

na podporu MSP z Operačního programu na Podporu a inovace (dále jen „OPPI“).  

6.1 Analýza vývoje malého a středního podnikání 

Každoročně je MSP a jeho podpora sledována Českým statistickým úřadem (dále 

jen „ČSÚ“) a MPO na základě zákona 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. 

Odvětví MSP představuje významnou součást vyspělé ekonomiky a je důležité i pro 

společnost díky podpoře zaměstnanosti a výkonu ekonomiky celého státu. Podle dat ČSÚ 

k 31. 12. 2014 v ČR vykonávalo podnikatelskou činnosti 1 124 380 právnických osob (dále 

jen „PO“) a fyzických osob (dále jen „FO“) s počtem zaměstnanců od 0 do 249 osob. 

Převládají fyzické osoby s počtem 877 519 oproti právnickým osobám s počtem 246 861. 

V roce 2014 byl podíl MSP na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 99,84 %. 

V Evropské unii podle sdělení Evropské komise je podíl subjektů odpovídající kategorie 

99,8 %, z čehož vyplývá, že ČR oproti průměru celé EU28 nezaostává. Podíl zaměstnanců 

MSP na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelských subjektů v ČR byl 

v roce 2014 59,39 %. Ve srovnání s průměrnou hodnotou tohoto podílu ve členských státech 

EU28 v roce 2014, která činila 67 %, je ČR pod průměrem téměř o 7 %. V roce 2014 podíl 

přidané hodnoty MSP na celku ČR tvořil 53,11 %. Pro rok 2014 průměrný podíl přidané 

hodnoty EU28 MSP na celku EU představoval 58 %. I zde je ČR lehce pod průměrem 

členských států EU28. [36] 

V níže uvedeném grafu na obrázku 1 lze vidět vývoj počtu MSP rozdělených na PO a FO. 

Od vstupu ČR do EU se celkový počet aktivních MSP zvýšil. Počet každoročně rostl až do 

roku 2013, kde mírně klesl, ale v roce 2014 počet aktivních subjektů začal opět stoupat. 

Podle uvedených dat ČSÚ došlo od roku 2004 do roku 2014 k nárůstu o 112 335 aktivních 

subjektů MSP. 
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Obrázek 1 - Vývoj počtu subjektů MSP v letech 2004 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat ČSÚ a MPO 

V roce 2014 vytvořily MSP výkony ve výši 4 381 517 mil. Kč, což znamená zvýšení o 2,7 % 

oproti roku 2013. Podíl MSP na celkových ekonomických výkonech v roce 2014 

byl 49,38 %, což znamená pokles o 2,61 % oproti roku 2013. Zatímco celkové výkony 

subjektů bez ohledu na jejich velikost neustále rostou, podíl odvětví MSP podle křivky grafu 

pomalu klesá, kromě růstu mezi lety 2012 – 2013. Vývoj podílu MSP na celkových 

výkonech ekonomických subjektů v ČR v letech 2009 – 2014 lze vidět v grafu na obrázku 2 

pod tímto odstavcem. [36] 
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Obrázek 2 - Podíl MSP na celkových výkonech ekonomických subjektů v ČR 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat ČSÚ a MPO 

6.2 Analýza podpory MSP prostřednictvím ČMZRB 

Podpora MSP byla realizována na základě dohod, které ČMZRB uzavřela s MPO. 

V roce 2014 banka poskytovala záruky k investičním úvěrům a úvěrům na pořízení zásob 

v programu financovaném z národních prostředků. Výsledky realizace tohoto programu 

určeného pouze pro MSP ukázaly trvale vysoký zájem podnikatelů, především v oblasti 

získávání úvěrů na pořízení zásob. Vývoj žádostí o produkty banky ukazuje tabulka 3. [31] 

Tabulka 3 - Žádosti o produkty banky v letech 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Podané žádosti 2288 487 1095 1903 2423 

Kladně vyřízené žádosti 1318 241 793 1563 1988 

Zamítnuté žádosti nebo odstoupení žadatele 855 109 125 229 210 

Žádosti převedené do následujícího roku 115 137 177 111 225 

Zdroj: Výroční zprávy ČMZRB  
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MSP podaly v roce 2014 celkem 2423 žádostí o podporu formou záruk nebo žádostí o úvěry. 

Z tohoto počtu bylo kladně vyřízeno celkem 1988 žádostí. Z celkového počtu podaných 

žádostí bylo 32 zamítnuto z důvodů vysokého rizika financování projektu nebo nesplnění 

podmínek. Celkem 178 žadatelů odstoupilo od žádosti v průběhu jejího vyřizování. 

V roce 2014 bylo kladně vyřízeno nejvíce žádostí o podporu, nejméně žádostí bylo vyřízeno 

v roce 2011 a to pouhých 241. [31] 

 

Obrázek 3- Žádosti o podporu a jejich vyřízení v letech 2006 - 2014 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat ČMZRB 

Podle uvedeného grafu na obrázku 3 žádostí o podporu bylo nejvíce žádostí podáno v roce 

2006 a to celkem 3164, ale z toho pouze 1745 bylo kladně vyřízeno. Největší pokles žádostí 

byl v roce 2011 na 487. Od roku 2011 je vidět velký zájem o produkty ČMZRB, protože 

počet žádostí každým rokem roste.  
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Tabulka 4 – Poskytnuté záruky v letech 2007 - 2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Poskytnuté záruky Počet 482 1043 878 1224 111 697 1546 1952 

Výše poskytnutých 
záruk 

Mil. 
Kč 1925 3529 6369 6593 472 1534 3251 4010 

Výše zaručovaných 
úvěrů 

Mil. 
Kč 2959 5094 9550 10070 630 2215 4616 5711 

Průměrná výše 
záruky % 65 69 67 65 75 69 70 70 

Zdroj: Výroční zprávy ČMZRB  

V roce 2014 bylo poskytnuto celkem 1952 záruk ve výši 4010 mil. Kč na bankovní úvěry 

v celkové výši 5711 mil. Kč. Celkem 10 záruk bylo poskytnuto podnikatelům, kteří byli 

postiženi povodněmi v červnu 2013. V programu INOSTART bylo poskytnuto 13 záruk 

začínajícím podnikatelům ve výši 43 mil. Kč. Podle vývoje počtu poskytnutých záruk 

lze vidět v tabulce 4 stoupající počet poskytnutých záruk MSP. Průměrná výše poskytnuté 

záruky v pozorovaném období v letech 2007-2013 je 68,75 %. [31] 

Záruky byly nejvíce použity k podpoře projektů v Moravskoslezském kraji (20 %) a na 

území Prahy. ČMZRB prodloužila trvání záruky u 1321 záruk ve výši 3616 mil. Kč 

na základě dodatků ke smlouvě o záruce a tím umožnila podnikatelům čerpat úvěry 

na financování provozních potřeb.  Záruční obchody byly uskutečněny v roce 2014 

s Komerční bankou, a. s. (47,0 %), Českou spořitelnou, a. s. (26,4 %) a dalšími bankami 

(26,6 %). [31] 
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Tabulka 5 - Poskytnuté úvěry v letech 2007 - 2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Poskytnuté úvěry Počet 182 105 44 94 136 96 17 36 

Výše poskytnutých 

úvěrů 

Mil. 

Kč 
931 286 209 629 1090 782 101 86 

Průměrná výše úvěru 
Mil. 

Kč 
5,1 2,7 4,7 6,7 8,0 8,1 6,0 2,3 

Zdroj: Výroční zprávy ČMZRB 

V roce 2014 poskytla ČMZRB celkem 36 úvěrů v celkové výši 86 mil. Kč. Konktrétně 

se jednalo o zvýhodněné úvěry na projekty pro malé podnikatele v Moravskoslezském kraji 

v programu REVIT a o úvěry se sníženou úvěrovou sazbou v regionálním programu 

pro Jihočeský kraj. Podrobný přehled poskytnutých úvěrů lze vidět v tabulce 5. Nejvíce byly 

podpořeny úvěry v oblasti zpracovatelského průmyslu v objemu 54,4 % a v oblasti 

velkoobchodu a maloobchodu v objemu 15 % z celkového počtu úvěrů. Celkovou 

odvětvovou strukturu poskytnutých úvěrů v roce 2014 lze  vidět v grafu na obrázku 4. [31] 

 

Obrázek 4 - Odvětvová struktura objemu poskytnutých úvěrů v roce 2014 

Zdroj: vlastní zpracování z dat ČMZRB 
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Ve všech výše uvedených grafech a tabulkách ve sledovaném období lze vidět vždy pokles 

v roce 2011. Ten byl způsoben rozšířením problémů eurozóny. I přes velkou snahu ČMZRB 

se nepodařilo zajistit pokračování programu záruk ze strukturálních fondů v rámci 

operačního programu. Na rozdíl od ostatních zemí EU neměli podnikatelé v ČR možnost 

dostatečně využít tuto možnost k získání bankovního úvěru, protože tyto programy byly 

pro ČR zablokovány po celý rok. Výjimkou byli pouze začínající podnikatelé v rámci 

národních programů podpory. [31] 

6.2.1 Programy ČMZRB z OPPI 2007 – 2013 

OPPI je základním programovým dokumentem MPO, který umožňoval čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU v období od roku 2007 až do roku 2013. 

Ten navazoval na Operační program Průmysl a podnikání vyhlášený po vstupu ČR do EU 

na zkrácené programové období 2004 – 2006. Hlavním cílem tohoto programu bylo 

do konce programového období zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a zvýšit 

výkonnost v inovacích v oblasti průmyslu a služeb tak, aby se vyrovnala předním 

průmyslovým zemím EU. OPPI nabízelo 7 prioritních oblastí podpory, kde v oblasti vzniku 

firem a rozvoji firem nabízela ČMZRB 3 programy podpory MSP. Jednalo se o podporu 

začínajícím podnikatelům v programu START v prioritní ose 1 a o bankovní nástroje 

podpory MSP v programech PROGRES a ZÁRUKA v prioritní ose 2. Přehled struktury 

oblastní podpory je možné vidět na obrázku 5 pod odstavem. [37] 



 45 

 

Obrázek 5 - OPPI struktura oblastí podpory 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Program START byl zaměřen pro nově vstupující drobné podnikatele ve formě bezúročného 

úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem. Cílem programu PROGRES bylo 

poskytnout podřízené úvěry s finančním příspěvkem MSP na rozvojové projekty za účelem 

motivace ke zvyšování zaměstnanosti. Program ZÁRUKA se zaměřoval na zvýšení 

konkurenceschopnosti MSP za pomoci zvýhodněných záruk a záruk s finančním 

příspěvkem. [37] 

MPO jako první ministerstvo dočerpalo 100 % z OPPI, který disponoval celkovou alokací 

3 120 690 664 EUR, tedy asi 84,4 mld. Kč. Je to velký úspěch pro MPO, že se mu podařilo 

jako prvnímu resortu vyčerpat všechny prostředky určené podnikatelům na jejich projekty 

v programovém období 2007-2013. Z toho vyplývá velký zájem podnikatelů o podporu, 

která přispívá růstu ekonomiky. [38] 
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6.2.2 Vývoj podpory v  letech 2007-2013 

V roce 2007 došlo ke zpoždění schválení OPPI, které mělo negativní dopad na rozsah 

obchodní činnosti ČMZRB. Na její aktivity v rámci operačního programu měla banka 

k dispozici 1715 mil. Kč, avšak až od poloviny srpna 2007. Největší část prostředků byla 

využita v programu PROGRES (793 mil. Kč) a v programu ZÁRUKA (534 mil. Kč). [39] 

V roce 2008 byla složitější situace úvěrových a záručních programů OPPI. Z důvodu plného 

vyčerpání zdrojů došlo k postupnému zastavení přijímání žádostí o všechny typy podpor pro 

MSP. Koncem téhož roku došlo ke krátkodobému obnovení příjmů, které přineslo velmi 

malé zmírnění této nepříznivé situace, kdy koncem roku 2008 nebyla žádná nabídka 

zvýhodněných úvěrů a záruk pro MSP. [40] 

V roce 2009 došlo v rámci opatření Národního protikrizového plánu vlády ČR v důsledku 

celosvětové ekonomické krize ke zvýšení prostředků pro poskytování záruk určených 

zejména na nákup zásob pro podnikatele v průmyslu a stavebnictví. Celková výše 

poskytnutých záruk se zvýšila o 80 % oproti roku 2008. Koncem roku 2009 byly provedeny 

změny ve struktuře využití prostředků OPPI a tak se úroveň prostředků na záruky a úvěry 

měla vrátit na původní úroveň. Avšak z pohledu podnikatelů se jednalo o nedostatečný 

rozsah prostředků, který ovlivnil dostupnost úvěrů pro MSP. [41] 

Rok 2010 byl ve znamení dopadů ekonomické krize se zvýšeným počtem bankrotů 

podnikatelů FO. Kvůli propojení portfolia záruk ČMZRB s vývojem zaručovaného portfolia 

záruk se zvýšila rizikovost poskytnutí záruk a úvěrů. Největší poptávka po nových úvěrech 

byla na financování provozních potřeb. Vysoká poptávka po zárukách na provozní úvěry 

i přes velkou částku disponibilních prostředků na jejich financování způsobila pozastavení 

žádostí již v polovině roku. Zároveň nízké čerpání prostředků na program záruk 

pro začínající podnikatele potvrdilo nutnou změnu v nastavení podmínek těchto 

programů. [42] 

Rok 2011 byl opět ve znamení rostoucích obav rozšíření lokálních problémů eurozóny 

i na území ČR. Došlo k mírnému zhoršení úvěrového portfolia banky a u portfoliových 

záruk. Velká část firem byla ohrožena v tomto roce sníženou poptávkou z důvodu 

očekávaného omezení veřejných výdajů a změny struktury spotřebního koše. ČMZRB spolu 
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s MPO vynaložily úsilí na pokračování probíhajícího programu záruk financovaných 

ze strukturálních fondů EU, bohužel bez výsledků. Záruční programy OPPI zůstaly po celý 

rok zablokovány a vyřizovány byly pouze žádosti podané v roce 2010. Výjimkou byly 

záruky pro začínající podnikatele, na které se podařilo nalézt prostředky v národním 

programu ze státního rozpočtu. [43] 

Pro rok 2012 byla ČMZRB ovlivněna rozsahem prostředků, které mohla pro svoji činnost 

využívat. Bance se spolu s MPO nepodařilo stále dořešit další fungování záručního 

a úvěrového fondu v OPPI s Evropskou komisí. Ta kritizovala výběr ČMZRB na začátku 

končícího programového období jako finančního zprostředkovatele bez veřejné zakázky. 

Proto banka musela rychle reagovat a s využitím národních prostředků a vnitřních zdrojů 

banky se jí podařilo tento výpadek částečně nahradit. V tomto roce banka poskytovala 

na základě dohody s Jihočeským krajem zvýhodněné úvěry podnikatelům právě v tomto 

kraji. [44] 

V roce 2013 byla stále ve většině evropských zemí ekonomická stagnace, která ovlivnila 

výkonost sektoru MSP. Podnikatelé byli opatrní při realizaci nových rozvojových investic. 

Velkým problémem české ekonomiky byla poměrně vysoká míra nezaměstnanosti, 

která činila 7 %. Celková zvýšená míra nejistoty se promítla i do úrovně úvěrového rizika, 

které vyvolalo zvýšení poptávky po zárukách na podporu MSP zejména v oblasti provozních 

úvěrů. V tomto roce se ČMZRB, v roli české rozvojové banky kombinující spolupráci 

veřejného sektoru se soukromým sektorem, zaměřila nejen na celostátní podporu, 

ale i na podporu regionů zasažených ekonomickou stagnací a přírodními živly. 

Ve spolupráci s MPO spustila program ZÁRUKA s finančním příspěvkem pro MSP 

zasažené povodněmi a program REVIT pro podnikatele v Moravskoslezském kraji.  

V průběhu roku skončila jednání s Evropskou komisí, která uzavřela zkoumání v systému 

poskytování záruk v OPPI, což umožnilo zahájit přípravy na využití zbývajících prostředků 

ze strukturálních fondů. Tento rok byl také důležitý v oblasti legislativy. Nezbytné bylo 

přizpůsobení činnosti novému občanskému zákoníku a dalším souvisejícím zákonům, 

které s tímto změnily. Současně bylo nezbytné přijetí řady přímo aplikovaných předpisů EU 

ovlivňujících chod banky v budoucnu při využívání evropských a strukturálních fondů 

a přijetí nového nařízení k poskytování podpory de minimis. [32] 
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6.3 Vyhodnocení činnosti ČMZRB 

ČMZRB jako rozvojová banka ČR si za 24 let své existence vybudovala stabilní pozici 

na bankovním trhu jako specializovaná bankovní instituce.  I přes nepříznivý vývoj světové 

ekonomiky v posledních letech si banka vedla stabilně a ekonomická krize příliš neovlivnila 

její činnost. Banka díky spolupráci s ministerstvy soustředí své programy na podporu MSP 

právě k těm subjektům nebo jednotlivým krajům, které tyto podpory nejvíce potřebují. 

ČMZRB spolu dalšími institucemi je zakotvena v zákoně o podpoře podnikání jako finanční 

instituce, zajišťující finanční podporu od státu. V této roli se ujala i podpory ze strukturálních 

fondů EU. Banka každoročně vyhlašuje výzvy pro MSP se svými programy podpory. 

Právě záruční programy od ČMZRB představovaly v ČR dlouhou dobu jeden 

z nejvýznamnějších finančních nástrojů pro podporu MSP.  O účinnosti veřejné podpory 

dřívějších programů uveřejnila banka informace týkající se propočtů. Ty ukázaly, 

že s pomocí jedné koruny veřejné podpory byl dosažen přírůstek přidané hodnoty u záruk 

na úvěry ve výši téměř 6 Kč. Tyto programy vykazovaly i zvýšený přírůstek zaměstnanosti. 

Aktuální téma využívání prostředků z evropských fondů se promítlo i do činnosti této banky 

v podobě strukturálních programů v OPPI. V rámci těchto programů byla banka navržena 

jako správce při používání finančních nástrojů při podpoře podnikání.  

Do tohoto programu banka nevkročila příliš dobře díky velkému zpoždění ve schválení 

a následnému opožděnému vyhlášení výzev. I přes tyto počáteční potíže se vyhlášené 

programy těšily velkému zájmu mezi podnikateli, který vedl k vyčerpání zdrojů k tomu 

určených. ČMZRB by si měla pro příští období provést průzkum, případně využít svých dat 

z minulosti o využívání nabízených produktů, aby byla připravena právě na velký tlak 

ze strany žadatelů o nabízené produkty. Právě nedostatečný rozsah finančních prostředků 

byl během několika let hlavním důvodem v předčasném pozastavení přijímání žádostí 

o podpory. 

Dalším problémem bylo jednání Evropské komise s MPO a ČMZRB. Banka i MPO se měly 

lépe legislativně připravit, aby nedošlo k pozastavení finančních prostředků ze strukturálních 

fondů. Banka na tyto problémy zareagovala velmi rychle. Vyhlášením národních programů 

záruky se snažila minimalizovat výpadek právě těchto strukturálních programů. 

V návaznosti na tuto situaci banka zareagovala projektem TRANSFORMACE, 
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kde pod vedením ministerstev, která zastupují hlavního akcionáře ČR, se snaží k širšímu 

zapojení banky do správy finančních nástrojů. Právě 100% vlastnictví banky státem 

bez různých omezení je velkou příležitostí pro další fungování této instituce do budoucna. 

Podle plánů Vlády ČR by se ČMZRB měla stát nástrojem centrálního řešení investiční 

politiky státu, kde je hlavním cílem co nejvíce zefektivnit financování hospodářského růstu. 

ČMZRB jako rozvojová banka ČR by měla využít členství v EU a začít více spolupracovat 

s evropskými finančními institucemi, od kterých by mohla získat cenné informace 

a zkušenosti týkající se rozvoje činností banky. Zde by se dala zmínit například Evropská 

banka pro obnovu a rozvoj nebo Evropská investiční banka. ČMZRB by mohla rozšířit 

portfolio svých produktů a služeb, které by vedlo ke zvýšení kapitálu a jeho následného 

použití pro podporu MSP. Za vzor by si mohla vzít například německou rozvojovou banku 

KfW a další rozvojové banky ekonomicky silných evropských států. S německou 

rozvojovou bankou KfW již ČMZRB několikrát spolupracovala, ale jejich bližší spolupráce 

by mohla přinést nové projekty a další kapitál pro hospodářský rozvoj české ekonomiky. 

ČMZRB se v období světové ekonomické krize stala podporou pro MSP, kterým poskytla 

záruky na úvěry na provozní činnosti, kdy na bankovním trhu s úvěry byla nejistota spojená 

s velkým rizikem. Bankovní záruky hrály také významnou roli v Národním protikrizovém 

plánu.  

O účinnosti nabízených programů se lze přesvědčit představením nejlepších projektů 

za každý nabízený program v rámci OPPI. Příklady úspěšně zrealizovaných projektů, které 

vznikly za pomoci podpory od ČMZRB konkrétně z programů OPPI, lze vidět 

v přílohách A, B a C.   

O produkty ČMZRB je mezi subjekty MSP velký zájem, a proto je tato rozvojová banka 

důležitou součástí hospodářské politiky ČR. Do realizace dalšího operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost by se měla banka vyvarovat svých chyb 

z předešlého operačního programu. Podle informací, které uvádí banka na svých webových 

stránkách, připravuje výzvu pouze na jeden program s názvem EXPANZE, který bude 

součástí OPPIK. Banka by měla realizovat více programů v OPPIK a využít tak potenciál 

strukturálních a investičních fondů EU pro další rozvoj české ekonomiky.   
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Závěr 

Malé a střední podniky významně přispívají k rozvoji našeho národního hospodářství. 

Je nezbytná jeho efektivní podpora, neboť pro malé a střední podniky existují různé 

nevýhody, které plynou z omezené finanční síly těchto subjektů. Evropská unie a vláda ČR 

se snaží přispívat k neustálému rozvoji tohoto sektoru.  

Tato bakalářská práce byla napsána s využitím dostupných statistických údajů, které jsem 

získal především z výročních zpráv Ministerstva průmyslu a obchodu, z Českého 

statistického úřadu, výročních zpráv Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., dále 

pak z internetových informačních portálů a knižních publikací věnujících se danému tématu. 

Pro zpracování kapitol týkajících Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. jsem 

kontaktoval centrální pobočku této banky se žádostí o poskytnutí podrobnějších informací 

například formou osobního setkání s kompetentním zaměstnancem banky. Setkal jsem 

se zde s neochotou banky poskytnout mi více informací, než uvádějí ve výročních zprávách.  

Na základě provedené analýzy lze formulovat následující závěry. Českomoravská záruční 

a rozvojová banka, a. s. si za dobu své existence vybudovala stabilní pozici na bankovním 

trhu a její činnost nebyla příliš ovlivněna ekonomickou krizí. Tato banka značně přispěla 

k rozvoji sektoru malého a středního podnikání zejména díky správné alokaci podpor mezi 

jednotlivé subjekty.  K tomu bance napomohla i účast v Operačním programu Podnikání 

a inovace, kde byla banka navržena jako správce při používání finančních nástrojů. 

Kvůli velkému zájmu o nabízené produkty musely být výzvy o žádosti často zastaveny. 

Proto by se banka měla do budoucna lépe finančně připravit na zvýšený tlak ze strany 

žadatelů. V rámci operačního programu došlo k pozastavení prostředků čerpaných 

ze strukturálních fondů kvůli pochybnostem od Evropské komise, která shledala legislativní 

pochybení ze strany banky a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na takovou situaci 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. velice dobře zareagovala a zmírnila tak 

důsledky zastavení příjmů ze strukturálních fondů. Odkoupením akcií banky od soukromých 

akcionářů se stala tato instituce bankou vlastněnou státem a je zde velký potenciál 

k budoucímu vývoji činností banky. Díky členství České republiky v Evropské unii by měla 

banka využít spolupráce s dalšími evropskými finančními institucemi a rozvojovými 

bankami ekonomicky vyspělých členských států. Lze předpokládat, že podobná spolupráce 



 51 

by mohla přinést cenné informace k dalšímu rozvoji a další potřebný kapitál pro nové 

programy na podporu hospodářského rozvoje České republiky.  

Cíl bakalářské práce lze tak považovat za splněný. Z předložené práce vyplývá, 

že Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. má pro českou ekonomiku a její 

hospodářskou politiku velký význam. Z velkého zájmu o produkty této banky mezi subjekty 

malých a středních podniků vyplývá její důležitá role, kde s její pomocí mohly podniky 

připravit a realizovat životaschopné projekty, které napomáhají k rozvoji české ekonomiky. 

Banka těmto subjektům poskytla podporu i během špatné finanční situace na bankovním 

trhu s úvěry a tím jim napomohla k posílení jejich ekonomických aktivit 

i konkurenceschopnosti.    
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Příloha A - Úspěšné projekty programu START 

Pořízení peletovacího lisu, stavební úpravy za účelem výroby tvarovaných biopaliv 

Název společnosti:  Orlické pelety, s.r.o. 	

Cíl projektu: Cílem projektu je odkoupení budovy bývalého kravína v obci Sedloňov, 

provedení nejnutnějších stavebních úprav a pořízení technologie nutné k výrobě. Dalším 

z cílů projektu je vytvoření 7 pracovních míst, zpracování bioodpadu z pil, podpora 

ekologického myšlení obyvatel Orlických hor a jeden z marketingových cílů je podpora 

změny způsobu vytápění rodinných domů z uhlí a koksu na pelety (vazba na program Zelená 

úsporám). Prodej výrobků je již před smluvně zajištěn. 

Výše prvotního úvěru: 3 mil. Kč, Komerční banka, a.s., pobočka Náchod 

Výše poskytnuté záruky 2,4 mil. Kč  	

Vlastní zdroje   0 Kč 

Zaručovaný úvěr bude využit na stavební úpravy zakoupené nemovitosti a pořízení 

peletovacího lisu. 

 

Zdroj: Úspěšné projekty programu Start. MPO OPPI [online]. 2012 [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.mpo-oppi.cz/odkazy/347-uspesne-projekty-programu-start.html   
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Příloha B - Úspěšné projekty programu ZÁRUKA 

Název společnosti: AluWeis s.r.o. 	

Cíl projektu: Pořízení stroje přesného tlakového lití a nákup zásob pro slévárenskou 

výrobu 	

Účel úvěru: Koupě stroje přesného tlakového lití typ EVOLUTION 84 D (3 400 000,- Kč) 

a zásob (1 600 000,- Kč) 

Zdroje financování Úvěr: 5 mil. Kč od České spořitelny, a.s., pobočka Liberec 	

Výše poskytnuté záruky: 3,5 mil. Kč, záruka M investiční 

Jednatel firmy František Svobodník podnikal jako fyzická osoba od roku 1991. V roce 2009 

byla firma převedena na s.r.o. V současné době se středně velká obrobna v Libereckém kraji 

zabývá tlakovým litím Al-slitin pro automobilový, elektrotechnický a stavební průmysl. 

Z úvěrových prostředků bude pořízen tlakový licí stroj Buhler evolution 84D a zásoby. 

100% majitelem firmy je Dita Weinstein, narozená v USA. 

 

Zdroj: Úspěšné projekty programu Záruka. MPO OPPI [online]. 2012 [cit. 2016-04-10]. Dostupné 

z: http://www.mpo-oppi.cz/odkazy/346-uspesne-projekty-programu-zaruka.html   
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Příloha C - Úspěšné projekty programu PROGRES 

Název společnosti: KOVOTEX výrobní družstvo invalidů České Budějovice 

Cílem podpořeného projektu byl nákup lakovací linky za účelem rozvoje podnikání v oblasti 

povrchových úprav a zušlechťování kovů. 

Náklady na projekt: 15,545 mil. Kč 	 	 Vlastní zdroje: 4,545 mil. Kč 	

Podřízený úvěr: 11 mil. Kč, úroková sazba 3%, investiční  	

Zahájení splácení úvěru: 20. 12. 2011  Splatnost úvěru: 20. 5. 2020 

Družstvo lakuje výrobky vlastní výroby s podílem na ročním obratu cca 20 %. Jedná se 

o výrobu a lakování stojanů, mříží, regálů a košů. Lakuje také výrobky jiných firem 

s podílem na ročním obratu cca 80 %. Jedná se o lakování regálů do supermarketů, autodílů 

pro BMV a AUDI, rámů strojních zařízení, autodílů a rámů oken a dveří obytných přívěsů, 

strojních dílů atd.). Družstvo podniká ve vlastních nemovitostech a zaměstnává cca 70 % 

osob se ZPS. 

Cíl projektu: 

Nákup lakovací linky IDEAL-LINE včetně její montáže a uvedení do provozu za účelem 

rozvoje podnikání v oblasti povrchových úprav a zušlechťování kovů. Nová výrobní 

technologie na povrchovou úpravu kovů včetně předúpravy v jedné výrobní lince umožní 

snížení nákladů. Jedná se plně automatizovanou výrobní linku, která nahradí technologii 

manuálně obsluhovanou. Výkon jedné směny bude nalakování až 660 m2. 

Pracovníky banky byla provedena kontrola na místě realizace projektu. Bylo zjištěno, že již 

probíhá montáž lakovací linky na základě uzavřené smlouvy o dílo. 

 

Zdroj: Úspěšné projekty programu Progres. MPO OPPI [online]. 2012 [cit. 2016-04-10]. Dostupné 

z: http://www.mpo-oppi.cz/odkazy/348-uspesne-projekty-programu-progres.html 
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