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Úvod: 
Předkládaný materiál je vytvářen z potřeby aktualizace přehledu finančních nástrojů 

dostupných sociálním podnikům. Navazuje na Czech baseline study on Social  

Economy, část „Financial instruments and mechanisms of fund’s allocation to social 

economy entities“,  zpracovanou Markem Jetmarem a Jaroslavou Kadeřábkovou 

v listopadu 2009 pro potřeby MPSV (realizováno mimo projekt TESSEA) a 

aktualizovanou pracovní skupinou Finance v březnu 2010.

Vzhledem k  proměně situace, které se odrazila ve změně spektra dostupných 

finančních instrumentů,  bylo nezbytné přistoupit ke zpracování nového 

podkladového materiálu, který by popisoval současnou situaci v ČR. Tento materiál 

tedy navazuje na výše uvedenou studií. Přestože bylo naším záměrem opřít se o 

zjištění z roku 2009 a přistoupit ke zpracování matriálu revizí dokumentu ve znění 

z března 2010, ukázalo se jako účelné zpracovat podklad nový, který však částečně 

obsahuje informace výše uvedené studie.

Tento dokument bude doplňován v průběhu podzimu 2010. Jeho role je dvojí. V první 

fázi bude představovat podkladový materiál, který umožní základní orientaci 

v problematice a stane se podkladem pro vedení rozhovorů s finančními aktéry. 

V následné fázi bude doplněn o zjištění z řízených rozhovorů realizovaných se 

zástupci sociálních podniků  (léto 2010) a  představiteli finančních institucí (podzim 

2010).  

Výsledná studie se stane cenným informačním zdrojem pro představitele sociálních 

podniků, kteří získají přehled o dostupných finančních zdrojích. Učiněná zjištění 

umožní aktérům na národní případně regionální úrovni přijmout opatření, která by 

přispěla k modifikaci systému tak, aby lépe reagoval na potřeby sociálních podniků, 

řešil jejich finanční, investiční požadavky. 
   



Přehled situace
V České republice je, až na ojedinělé případy dále uvedené, podpora sociálního 

podnikání fakticky zastřešena programy a nástroji zaměřenými na rozvoj podnikání 

respektive podporu malých a středních podniků (jedná se o prostředky určené k 

zahájení podnikání či rozvoj podniku).

Vnější (externí) zdroje spíše plní úlohu doplňku k investičním prostředkům, které jsou 

buď generovány sociálními podniky z jejich vlastní hospodářské činnosti (z výnosů, 

ze zisku), případně mají podobu vkladů vlastníků, zřizovatelů (navýšení vlastního 

jmění).  

Co se týče využívání finančních zdrojů, je nutné oddělit provozní a investiční 

financování firem. Zatímco provozní financování sociálních podniků s cílem zajištění 

výrobní činnosti podniku - financování pohledávek, zásob, řízení likvidity, cash flow, 

apod., je řešeno na vrub příjmů podniků (případně omezováním výdajů oddalováním 

splatnosti faktur) nebo prostřednictvím jednoduchých úvěrových nástrojů (provozní 

úvěr, revolvingový úvěr, kontokorent) poskytovaných zpravidla bankovními 

institucemi (jedná se o krátkodobé finanční instrumenty se splatností cca 1 rok), jsou 

možnosti financování investičních aktivit sociálních podniků daleko širší.   

Investiční financování se soustředí do sféry: 

- pořízení hmotného majetku – výrobních technologií, nemovitostí a provozních 

areálů, 

- investice do inovací, výzkumu a vývoje, nákup licencí, patentů, ochranných 

známek a vzorů,  

- marketingová opatření, průnik na další trhy, podpora exportu, 

- lidských zdrojů. 

Především co se týče problematiky pořízení hmotného majetku k rozšíření podnikání, 

existuje poměrně široké spektrum komerčních dluhových nástrojů i dotačních 

instrumentů určených pro malé a střední podniky.  Ostatní druhy investic jsou pak 

spíše podporovány veřejnými dotačními zdroji. Možnost využití rizikového kapitálu je 

obecně doposud velmi omezená a pro sociální podniky v podstatě nedostupná. 

Expanze na trhy a akvizice je zpravidla financována formou půjček. V případě 

exportu je také možné, avšak spíše v teoretické rovině, uvažovat o zvýhodněných 



nástrojích financovaných Českou exportní bankou (poskytuje státní podporu vývozu, 

a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem 

souvisejících).       

 Vlastní poskytování finančních zdrojů může být v případě veřejných ale i 

soukromých zdrojů doplněno i o další služby, jako je zprostředkování informací a 

poradenství.1

Přehled dostupných nástrojů:

Typ nástroje Nabídka na českém trhu Dostupnost pro sociální 
podniky

Kontokorenty Nabídka komerčních bank 
a spořitelních družstev

Určeny i MSP, požadavek 
na historii, hodnocení 
bonity žadatele

Provozní úvěry , 
revolvingy

Nabídka komerčních bank 
a spořitelních družstev

Určeny i MSP, požadavek 
na historii, často účelové, 
často záruky, hodnocení 
bonity žadatele

Investiční úvěry Nabídka komerčních bank 
a spořitelních družstev

Určeny i MSP, požadavek 
na historii, účelové, 
nutnost záruky, hodnocení 
bonity žadatele

Mikro (mini)úvěry Ojedinělá nabídka Velmi omezená nabídka 
(nyní prostřednictvím 
České spořitelny). 

Možnost budoucího 
rozšíření prostřednictvím 
využití nového evropského 
nástroje mikrofinancování 
pro oblast zaměstnanosti a 
sociálního začleňování 
Progress.

Leasing (finanční) Finanční instituce 
nebankovního a 
bankovního typu 

Určeno i pro MSP

Faktoring Finanční instituce Určeno i pro MSP
1 Veřejný sektor prostřednictvím svých aktivit může poskytovat i další nefinanční podporu jako je zvýhodněný 
pronájem provozních budov, přístup k inovačním zdrojům, podpora zapojení pracovníků (osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, absolventi škol), inovační sítě, klastry.     



nebankovního a 
bankovního typu

Zvýhodněné úvěry ČMZRB Určeny především  MSP 
pro zahájení podnikání, 
velmi omezený objem,  

Záruky za úvěry ČMZRB Určeny především  MSP, 
omezený objem 

Exportní úvěry ČEB Určeno i  pro MSP

Granty, dotace  OPPI – MPO, CzechInvest Spektrum dotačních titulů 
řešících potřeby podniků, 
včetně MSP. Požadavek 
na historii, dobré finanční 
zdraví, výše 
spolufinancování min 40 % 
uznatelných nákladů ze 
strany žadatele.  

OPLZZ, IOP – MPSV, Jediný přímý finanční 
nástroj na podporu 
sociálních podniků, 
zahájení jejich činnosti, 
režim podpory de minimis  

Seed capital, venture 
capital

OPPI – MPO, 
CzechInvest, systém 
nerozvinutý 

V českých podmínkách 
obecně v podstatě 
nedostupné;  neexistuje 
žádný nástroj pro SP 



Dluhové nástroje - půjčky a úvěry 

Komerční financování - úvěry 
V ČR je v současné době nabídka půjček a úvěrových produktů pro drobné, malé a 

střední podnikatele poměrně rozsáhlá. Především banky ale např. i  některá 

spořitelní družstva nabízejí specifické úvěrové produkty, které slouží k financování 

provozu podniku či investičních aktivit. Spořitelní družstva (známá historicky také 

jako kampeličky) však mohou upřednostnit úvěrování svých členů. Oproti bankám 

zdůrazňují individuální přístup k problémům klientů, který v některých případech 

umožní překonat hendikepy bránící získání úvěru od banky.

Provozní, krátkodobé úvěry, kontokorenty, revolvingové úvěry slouží k průběžnému 

profinancování provozních potřeb podniku, financování obchodní činnosti, zásob, 

rychlému nákupu majetku, či pro vytvoření  jistiny u dražeb a výběrových řízení. 

Provozní financování je poskytováno především na základě výkonů podniků tj. 

obratu, z toho se odvozuje výše úvěru. Výše úvěru se pohybuje v řádu statisíců až 

milionů Kč.

Investiční úvěry mají střednědobý až dlouhodobý charakter. Slouží zpravidla 

k pořízení pozemků, budov, výrobních areálů a technologií. Při investičním 

financování jsou nejčastěji nabízeny investiční úvěry do 5 mil. Kč (jsou však výjimky, 

kdy je max. výše produktu až 35 mil. Kč).

Většina úvěrů je účelově vázána. U některých produktů je možné malou část půjčky 

využít volně. Splatnost úvěru závisí na jeho výši a schopnosti splácet. Výše úroku je 

individuální; odráží vývoj ne mezibankovním trhu a je upraven dle míry rizika a 

dalších aspektů daného případu. Úroková sazba může být fixována.  Některé banky 

vyžadují spoluúčast klienta na projektu (výše je individuální, cca 20 %).

Úvěrové produkty jsou však většinou určeny podnikatelům, kteří již mají určitou 

historii nebo mohou poskytnout nějakou záruku (např. nemovitost). Začínající 

podnikatelé bez historie, kteří vhodnou zárukou nedisponují, mají často potíže při 

získávání financování na zahájení podnikání od komerčních bank. Nabídka pro tento 

typ subjektů je tedy spíše omezená. Uvedený problém je o to závažnější, čím je 

podnik menší a čím má kratší platební historii, nebo pokud je začínající podnikatel z 

řad nezaměstnaných, kteří často nemají ani potřebné minimální zdroje na rozjezd 

podnikání (na spolufinancování investice v minimální výši). 



Nejčastější a pro začínajícího podnikatele často nepřekonatelnou podmínkou je 

doložení historie klienta. Většina bank požaduje minimálně dvouletou historii 

podnikání, resp. 2 ukončená daňová období činnosti podniku (ČSOB - Malý úvěr pro 

podnikatele, Úvěrový účel). Najdou se ale také výjimky, kde je možno předložit pouze 

roční historii (GE, RB – Podnikatelský kontokorent, Podnikatelská rychlá půjčka) či 

půl roku mít otevřený účet a provádět přes něj své hlavní operace (KB – Profiúvěr: 

krátkodobý Profi úvěr se splatností do 1 roku, nebo střednědobý do 3 let). Jednou z 

mála bank, která má ve své nabídce financování pro začínající podnikatele je Česká 

spořitelna. Jedná o produkt Investiční úvěr a Provozní úvěr.  Tyto produkty byly od 

roku 2004 nabízeny v modifikované podobě s garancí Evropského investičního fondu 

(EIF) - Investiční úvěr 5 PLUS, Provozní úvěr 5 plus. Podobnou obchodní politiku má 

i WPB Capital, spořitelní družstvo, které umožňuje čerpat investiční úvěr i začínajícím 

podnikům. 

Mezi další požadavky bank, které limitují schopnost ať již podnikajících subjektů či 

těch, které teprve vstupují do podnikání, bývá nutnost zajištění úvěru. U provozních 

úvěrů bývá ručení vklady, pohledávkami,  blanko (bianko)směnkou, případně 

nemovitostmi. V případě investičního úvěru představuje zástavu zpravidla 

nemovitosti včetně vinkulace z příslušného pojistného, zástava movitého majetku, 

blanko směnka. Některé úvěrové produkty je možné spojit se zárukou ČMZRB 

(program Záruka). Problémem mohou být i vysoké náklady spojené s přidělením a 

čerpáním úvěru (poplatky, úroky, RPSN).  

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že financování začínajících malých a 

středních podnikatelů považují často komerční banky za příliš rizikové. Některé nově 

vznikající podniky, jež potřebují externí financování svého rozvoje, a to zejména ty 

nejmenší, nejsou schopné poskytnout dostatečné záruky (ručení majetkem, 

pohledávkami) k tomu, aby získaly úvěr od komerčních bank. Větší individuální 

přístup při posuzování žádosti klienta prezentují některá spořitelní družstva, která 

jsou schopna ošetřit i drobné nedostatky v historii žadatele, které brání získání úvěru 

v bance (zápisy v registrech dlužníků, krátkou historii podnikání a prokazatelnost 

příjmů, věk žadatele atd.).  Spořitelní družstva, která působí v příslušném území, 

mají větší příležitost seznámit se s fungováním malého a středního podniku a 

posoudit jeho bonitu právě díky znalosti místního prostředí. 



Mikrofinanční služby (mikroúvěry) bývají  v zahraničí poskytovány zejména menšími 

finančními institucemi  tzv. credit unions, úvěrovými, spořitelními  družstvy.  V EU se 

takto označují úvěry do výše 25.000,- EUR.  V ČR v podstatě nejsou doposud 

nabízeny.  Výjimkou jsou Mini úvěry České spořitelny, která poskytuje 

prostřednictvím Kontokorentního úvěru mini Profit až 150 tis. Kč. a Termínovaného 

úvěru mini Profit pak půjčky až do  300 tis. Kč.  

Na druhou stranu je však nutno podotknout, že řada úvěrů poskytovaných ostatními 

komerčními bankami a spořitelními družstvy má vzhledem ke svému objemu 

charakter mikroúvěru.  Podrobná znalost místního podnikatelského prostředí, 

příležitostí potenciálně umožňuje retailově zaměřeným bankám a spořitelním 

družstvům efektivně využít tento úvěrový segment.  Impulsem k rozvinutí tohoto 

nástroje by mohla být kombinace prostředků z nově  vytvořeného mechanismu na 

podporu mikropodniků EU. 

Alternativní finanční nástroje k úvěrovým produktům nabízené 
soukromými subjekty 

Dalším nástrojem, který umožňuje pořízení potřebného hmotného majetku je leasing. 

Jedná se o smluvní vztah, podle kterého jedna strana s podnikatelským záměrem a 

za úplatu poskytne druhé straně - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět 

do užívání.  Obdobou pořízení investic prostřednictvím úvěru je především finanční 

leasing. Jedná se o pronájem movité věci, po jehož skončení přechází předmět 

leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.   Finanční leasing se 

nejčastěji uplatňuje při financování dopravní techniky, strojů a zařízení. Leasing 

poskytují nebankovní finanční instituce i bankovní ústavy. Bývá standardním 

prodejním nástrojem nabízeným výrobci zařízení a distributory.       

Využití jiných finančních nástrojů u méně bonitních klientů jako např. faktoring je 

v případě sociálních podniků vzhledem k jejich orientaci na regionální/místní 

ekonomiku a výši obratu spíše teoretické.

Factoring představuje alternativu k bankovnímu úvěru.  Jedná se o alternativní forma 

financování, které je poskytováno proti postupování pohledávek z dodávek zboží 

nebo za provedené služby. Pohledávky postoupením přecházejí na factoringovou 

společnost a ta, kromě jejich profinancování, zajišťuje v oblasti správy a inkasa 

pohledávek pro uživatele factoringu komplex služeb různého rozsahu, případně až 

po převzetí rizika neplacení z důvodu platební neschopnosti či nevůle jednotlivých 



odběratelů. Náklady s využitím factoringu se skládají ze dvou složek: z 

factoringového poplatku (cca 1,5%) a úroku, který je účtován z čerpaných částek. 

Oproti dluhovým nástrojům se jedná o dražší formu financování  provozu podniku. 

Půjčky a dodavatelské úvěry 
Další formou financování běžného chodu a investičních aktivit malých a středních 

podniků jsou půjčky od nefinančních institucí.

V případě provozu podniku je možné hovořit o půjčkách poskytnutých zřizovateli, 

majiteli, úvěrech vyplývajících z obchodního styku.

Významným faktorem financování investic je využívání dodavatelských úvěrů při 

pořízení nemovitostí (výstavba) a nákupu technologií (výrobci, distributoři často 

nabízejí úvěry se splátkovým kalendářem dle možností zákazníka).     

Aktivity veřejného sektoru – úvěry, záruky 
 Veřejný sektor prostřednictvím speciálních finančních institucí či ve spolupráci se 

soukromými finančními subjekty poskytuje bezúročné nebo nízkoúročené  půjčky a 

záruky za úvěry, a to při využití domácích veřejných zdrojů či prostředků EU. 

Významným poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka, 

a. s. (ČMZRB), rozvojová banka České republiky. Napomáhá v souladu se záměry 

hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního 

podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. 

Banka poskytuje řadu úvěrových či záručních nástrojů pro malé a střední podniky. 

Většina z nich byla původně financovaná z národních zdrojů, dnes je podpořena z 

externích – především ERDF, EIB. Obdobně jako aktivity MPO jsou zaměřeny na 

podporu průmyslových oborů a vybraných služeb uvedených v CZ-NACE (národní 

číselník ekonomických aktivit).    

Program  START umožňuje  realizaci  podnikatelských  záměrů  začínajících 

podnikatelů, včetně těch, které navazují na úspěšně realizované projekty podpořené 

v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“), 

a to  poskytnutím  podpory  ve formě  zvýhodněné  záruky  s finančním  příspěvkem 

k zaručovanému úvěru. Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, 

které  mají  s  ČMZRB  uzavřenu  smlouvu  o  podmínkách  poskytování  záruk 



zjednodušeným postupem.  Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 80 % 

jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. 

Kč  (v  případě  projektů  navazujících  na  OP VaVPI  do  výše  10  mil.  Kč)  s  dobou 

splatnosti delší než 3 roky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 

0,1 % p.a. z výše záruky. Současně s  poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční 

příspěvek 3 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky.

Spolu se zárukou je poskytován finanční příspěvek k zaručovanému úvěru, a to ve 

výši 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru v případě projektu navazujícího na OP 

VaVpI,  10 % vyčerpaného zaručeného úvěru u ostatních projektů.

Finanční  příspěvek  k  zaručovanému úvěru  je  vyplacen,  pokud  příjemce  podpory 

doručí do 2 let ode dne uzavření smlouvy o podpoře poskytovateli podpory zprávu o 

ukončení realizace projektu a dodržování  podmínek programu, potvrzení úvěrující 

banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru a jeho řádném splácení a prokáže 

použití vyčerpaného zaručovaného úvěru z více jak 50 % na způsobilé. Celková výše 

podpory je poskytována v souladu s limitem a podmínkami stanovenými Nařízením 

Komise (ES) č.1998/2006 „de minimis“.

Způsobilými  výdaji,  ke kterým může být  čerpán zaručovaný úvěr,  jsou pořízení  a 

rekonstrukce  dlouhodobého  hmotného  majetku  (u  příjemců  podpory  vedoucích 

účetnictví),  resp.  hmotného  majetku  a  pozemků  (u  příjemců  podpory  vedoucích 

daňovou evidenci); pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není 

příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek; 

pořízení  drobného nehmotného majetku,  pokud je  příjemcem podpory vykazován 

jako náklad/výdaj. DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

Cílem  programu  PROGRES je  pomocí  podpory  ve  formě  podřízených  úvěrů 

posilujících  kapitálové  vybavení  podnikatele  umožnit  realizaci  rozvojových 

podnikatelských  projektů  malých  a  středních  podnikatelů,  pro  které  je  bariérou 

získání  externího  financování  nižší  vlastní  kapitálová  vybavenost  nebo  omezena 

možnost poskytnout zajištění úvěru.  Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 20 mil. 

Kč  (max.  však  75  %  předpokládaných  způsobilých  výdajů  projektu)  s pevnou 

úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho 

poskytnutí  je  maximálně 9  let  a odklad  splátek  jistiny úvěru  je  maximálně 3 roky 

(období  podřízenosti).  Sjednanou  dobu  odkladu  splátek  nelze  zkrátit  a podmínky 

podřízenosti  úvěru  měnit  bez  předchozího  souhlasu  věřitele  poskytujícího 



spolufinancování projektu, který je uveden ve smlouvě o podpoře. Intenzita veřejné 

podpory nesmí přesáhnout úroveň dle platné mapy regionální podpory.  Způsobilé 

výdaje uhrazené z podřízeného úvěru musí splňovat následující podmínky - musí být 

vynaloženy  v souladu  s cíli  programu  a musí  bezprostředně  souviset  s realizací 

projektu, musí být vynaloženy nejdříve v den uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, 

musí být vynaloženy pouze na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného 

majetku souvisejícího se vznikem či  rozvojem podnikání v rámci  projektu. DPH je 

součástí příslušného způsobilého výdaje. 

Cílem programu ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry) 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 Operačního programu Podnikání a inovace, a zvyšovat tak 

konkurenceschopnost těchto podnikatelů.  Zvýhodněná záruka poskytována malým a 

středním podnikatelům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatel hradí 

pouze část ceny záruky ve výši 0,1 – 0,3 % p.a. z výše záruky. Současně s 

poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 4 % p.a. z výše záruky k 

úhradě zbývající části ceny záruky. Záruka za úvěr je poskytována jako podpora 

podle Nařízení Komise č. 800/2008 (mapa regionální podpory) nebo jako podpora de 

minimis. 

Způsobilými výdaji, ke kterým může být čerpán zaručovaný úvěr, jsou:pořízení a 

rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích 

účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích 

daňovou evidenci), souvisejícího se vznikem či rozvojem podnikání v rámci projektu; 

pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory 

veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek; pořízení drobného 

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

DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

Malí a střední podnikatelé mohou využít jednu ze dvou záruk podle toho, do jaké 

výše plánují úvěr čerpat. Při úvěru do dvaceti milionů lze zjednodušeně zažádat o M-

záruku. U vyššího závazku se uplatňuje S-záruka.



M-záruka se používá se pouze u úvěru do 5 milionů korun včetně. Výše záruky činí 

až 70 % jistiny zaručovaného úvěru, doba ručení je maximálně 15 let. Příjemce 

podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky, a to 0,1 % p. a. z výše 

záruky. Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory poskytnut finanční 

příspěvek k úhradě zbývající části ceny záruky, a to 3 % p. a. z výše záruky. 

Způsobilými výdaji je pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u 

příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u 

příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci); pořízení zásob, včetně drobného 

hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný 

majetek, resp. hmotný majetek; pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je 

příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. DPH je součástí příslušného 

způsobilého výdaje. 

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou 

smlouvu o spolupráci (většina významných bank na českém trhu). 

S-záruka se používá se u zaručovaného úvěrů bez  horní hranice omezení. Výše 

záruky činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, doba ručení je maximálně 15 let. 

Příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny záruky, a to 0,1 % - 

0,3  % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je příjemci podpory 

poskytnut finanční příspěvek k úhradě zbývající části ceny záruky, a to až 4 % p. a. z 

výše záruky. 

 Způsobilými výdaji jsou pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u 

příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u 

příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci); pořízení zásob, včetně drobného 

hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný 

majetek, resp. hmotný majetek; pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je 

příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. DPH je součástí příslušného 

způsobilého výdaje.

Lze ji poskytnout k úvěrům od kterékoliv banky. Maximální výše záruky je stanovena 

na základě vyhodnocení rizik poskytnutí záruky.

ČMZRB také poskytuje pouze na území jižních Čech zvýhodněné úvěry jako součást 

rozvojového programu kraje. Jedná se o Program zvýhodněných regionálních úvěrů 

v Jihočeském kraji. Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných 



regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých 

podnikatelů v Jihočeském kraji.

Nástroje EU
Novým úvěrovým nástrojem podpořeným ze strany Evropské komise jsou mikroúvěry 

(půjčka nižší než 25 000 eur).  Evropská komise iniciovala vznik evropského 
nástroje mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování 
nazvaný Progress. Prostředky z tohoto nástroje jsou zaměřeny zvláště na 

nezaměstnané.  Jsou určeny osobám, které ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené 

ztrátou zaměstnání nebo osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh 

práce a osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo znevýhodněné osoby, které jsou 

v nevýhodné pozici z hlediska vstupu na tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo 

dále rozvíjet vlastní mikropodnik, včetně samostatné výdělečné činnosti. 

Nástroj mikrofinancování může být využit k financovánínásledujících opatření:

a) záruk a nástrojů pro sdílení rizik;

b) kapitálových nástrojů;

c) dluhových nástrojů;

d) podpůrných opatření, jako jsou komunikační činnosti, monitorování, kontrola, audit 

a hodnocení, která jsou přímo nezbytná pro efektivní a účinné provádění tohoto 

rozhodnutí a pro dosažení jeho cílů.

Podporovány jsou mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci. Nástroj 

mikrofinancování je otevřen veřejným a soukromým subjektům zřízeným na 

celostátní, regionální nebo místní úrovni v členských státech, které poskytují 

mikrofinancování osobám a mikropodnikům v členských státech. Umožňuje tedy 

zapojení jak veřejných finančních institucí – potenciálně ČMZRB, tak i soukromých 

(zkušenosti s poskytování miniúvěrů v ČR má Česká spořitelna), či vytváření zcela 

nových – např. regionální fondy.  

Podpora je poskytována dle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se 

mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí 

program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress a dle 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. března 2010, 

kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast 

zaměstnanosti a sociálního začleňování. 



Mechanismus je realizován ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a 

Evropským investičním fondem (EIF).



Granty a dotace 
Podpora podnikání v ČR je v současné době primárně financována z fondů EU, 

využívání národních zdrojů byla od roku 2007 v podstatě ukončeno. Je určena všem 

podnikům ovšem s důrazem na malé a střední podniky v průběhu celého životního 

cyklu podniku;  v některých případech je určena také speciálně začínajícím 

podnikům. Většina dostupných finančních nástrojů není přímo zaměřena na subjekty 

sociální ekonomiky. Tyto entity však mohou využívat nástroje určené ekonomickým 

subjektům, financující především investiční potřeby.  

Hlavním dotačním titulem pro podporu malých a středních podniků jsou operační 

programy strukturálních fondů, zejména pak Operační program Podnikání a Inovace 

(OPPI).  

Velká část podpory podnikání v ČR v rámci OPPI je zaměřena na podporu investic, 

menší část pak na financování poradenství a vzdělávání, které by posílily kapacitu 

podniků a podnikatelů a jejich dovednosti. Prostředky jsou uvolňovány v rámci výzev 

jednotlivých (pod)programů – viz příloha, které tvoří OPPI.  Adminitrátorem celého 

procesu je CzechInvest.   

Pokud se týká dostupnosti podpory, je třeba zmínit, že podnikatelé, kteří chtějí čerpat 

podporu z OPPI, musí zpravidla minimálně 40 % (dle velikosti podniku a regionu) 

způsobilých výdajů projektu poskytnout z vlastních prostředků. Splnění této 

podmínky může být pro malé a střední podniky, speciálně pak pro sociální podniky 

obzvláště obtížné. Pro ty začínající pak téměř nemožné (v řadě případů je hodnocení 

projektu založeno v první  fázi na posouzení finančního zdraví dle účetních a 

daňových výkazů za poslední tři účetní období). Další omezení se týkají odvětví, kam 

dotace směřují, nejvíce podporovanými oblastmi jsou zpracovatelský a výrobní 

průmysl až na výjimky, které stanovuje seznam odvětvové klasifikace ekonomických 

činností. 

První pokusy vytvořit nástroje a mechanismy financování a zahájit podporu 

sociálního podnikání jsou spojeny s aktivitami OP Lidské zdroje a zaměstnanost a 

Integrovaného operačního programu v roce 2009, které jsou zaštiťovány MPSV. Tyto 

finanční nástroje přímo zaměřené na sociální ekonomiku jsou financované pouze z 

ESF a ERDF, využívají pravidla de minimis.



Evropský sociální fond přispívá k oblasti podpory „Podpora sociální integrace a 

služeb” v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivity tohoto 

programu jsou mimo jiné zaměřené na rozvoj sociální ekonomiky, podporu zapojení 

osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením (především 

postižených osob, dětí, mládeže, etnických skupin, osob z jiného sociokulturního 

prostředí, imigrantů a uprchlíků, osob po výkonu trestu, atd.) zahrnující podporu a 

sociálních podniků a firem. MPSV je zodpovědné za řízení tohoto programu.  

Možnou podporu sociálním podnikům nabízí prioritní osa OP LZZ Adaptabilita 

zaměřená na prevenci nezaměstnanosti, podporující investice do lidských zdrojů ze 

strany podniků, rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí u zaměstnavatelů i 

zaměstnanců, rozšíření možnosti využití flexibilních forem zaměstnání a zavádění 

moderních systémů řízení rozvoje lidských zdrojů – především oblast vzdělávání, 

rozvoj manažerských schopností řeší potřeby MSP. Další možností je využití oblasti 

podpory rovné příležitosti a mezinárodní spolupráce.  Projekty z prioritní osy politiky 

trhu práce by mohly být relevantní pro sociální podniky z hlediska regionálních 

partnerství a podpor na vytváření pracovních míst atd. 

Evropský fond pro regionální rozvoj spolufinancuje oblast podpory „Služby v 

oblasti sociální integrace”, aktivity c) investiční podpora poskytovatelům sociálních 

služeb, zaměstnavatelů a dalších subjektů prostřednictvím rozšiřování a využívání 

nástrojů sociální ekonomiky v rámci Integrovaného operačního programu. Aktivity 

tohoto programu jsou mimo jiné zaměřeny na nové podnikatelské aktivity 1) spojené 

se zaměstnáváním osob znevýhodněných cílových skupin, 2) osoby samostatně 

výdělečně činné, které jsou členy těchto znevýhodněných skupin. Řídícím orgánem 

tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj, avšak administrace těchto aktivit je 

delegována na MPSV.

Čerpání z obou programů je možné kombinovat. Kontinuální výzvy pro předkládání 

projektů byly otevřeny na jaře 2009. 

Příloha č. 1: Operační program podnikání a inovace 
Prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013, 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jeho 15 programů podpory, je poskytována 

podpora především MSP. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na 



spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a 

souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU (85 %) a 

dílem ze státního rozpočtu (15 %). Z Operačního programu Podnikání a inovace jsou 

peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci 

mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města 

Prahy.

Operační program podnikání a inovace se dělí na tyto programy:

Spolupráce
Program Spolupráce je určen těm, kteří chtějí spolupracovat s dalšími společnostmi 

ve svém oboru či chtějí založit klastr. Je zaměřen 1) na společnosti, které chtějí 

spolupracovat s univerzitami, výzkumnými institucemi a tak podpořit svoji inovační 

kapacitu, 2) na regionální správu, která hledá účinný rozvojový nástroj, který by 

přispěl k ekonomickému růstu a větší specializaci, 3) na univerzity a výzkumné 

instituce, které chtějí posílit spolupráci na specifických projektech se soukromou 

sférou.  Záměrem je urychlit uplatnění technologií v praxi a komercionalizovat 

výsledky jejich výzkumů. Tento program je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje 

kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. 

Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, 

zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky 

zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.



Rozvoj
Cílem programu je prostřednictvím podpory technologií podpořit růst výkonů a 

konkurenceschopnosti (flexibility) malých a středních podnikatelů vedoucí ke 

zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu 

pracovních míst.

Podpora v rámci programu Rozvoj je směřována do regionů se soustředěnou 

podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 560/2006, usnesením vlády 

č. 829/2006 a do regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti. Zvláště tento podprogram 

je využitelný sociálními podniky.  

Marketing 
Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních 

trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V 

rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v 

souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, 

prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba 

propagačních materiálů. 

Inovace
Program podporuje dva typy projektů. Inovační projekty - u projektů uplatňujících 

nová, originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, 

zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci. Podobný program podpořil v 

období 2004 - 2006 více jak 100 firem a přispěl tak k jejich dlouhodobému růstu. 

Řada úspěšných žadatelů se prosadila s novými produkty na evropském i světovém 

trhu a dále se úspěšně rozvíjí.  Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - v 

tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, 

užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. 

ICT v podnicích
Tento program umožňuje díky dotacím získat prostředky na rozšíření nebo zavedení 

informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních 

podnicích. Dotace mohou napomoci zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy 

podniku.



Prosperita
Jednou z bariér rozvoje ekonomiky ČR je nedostatečná komunikace a spolupráce 

mezi oblastí výzkumu, reprezentovanou např. vysokými školami či výzkumnými 

institucemi a podnikatelskou sférou. Vytváření příznivého prostředí pro spolupráci 

obou těchto stran je právě cílem programu Prosperita.

 K podporovaným aktivitám patří zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, 

podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí 

business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem.

Eko-energie
Program je přednostně zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování 

energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie a konečně je 

určen i pro podporu výroby briket a pelet. Příklady projektů: rekonstrukce vodní 

elektrárny, výstavba bioplynové stanice, výměna otopného systému, zateplení budov 

(vyjma rodinných a bytových domů) apod.

Potenciál 

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity 

potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky 

jsou následně využity ve výrobě. Podporu je možné získat na investice do zřízení 

nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků 

nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci 

výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo 

přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních 

řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že 

výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.



Školicí střediska 
V rámci tohoto programu mohou podniky žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, 

pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Záměrem programu je 

podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávání. 

Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnance 

podniků, které působí ve vymezených oborech přesně definovaných ve výzvě.

ICT a strategické služby
Program ICT a strategické služby je zaměřen na rozvoj informační a znalostní 

společnosti, a to podporováním nabídky nových ICT produktů a služeb. Podporu je 

možné získat zejména na tyto aktivity: vývoj software, centra sdílených služeb, centra 

zákaznické podpory, centra oprav high-tech výrobků a technologií.

Poradenství
Poradenství v novém programovacím období 2007-2013 umožňuje malým a 

středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších 

výsledků. Cílem je větší kvalita a dostupnost poradenských služeb, informačních a 

vzdělávacích služeb pro SME a tím zlepšit jejich konkurenceschopnost.  Budou moci 

si svobodně vybírat z kvalitních a prověřených poradců, bude jim umožněno 

srovnávat se anonymně s podniky z celého světa a mohou se stát první volbou pro 

investory na místním trhu. Budou mít také přístup jak k ekonomickým a 

technologickým trendům, tak i k husté místní informační a poradenské infrastruktuře.

Nemovitosti
Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských 

zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru 

zpracovatelského průmyslu, dále také strategických služeb a technologických center. 

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. 

Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích 

životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace 

nemovitostí, přičemž důraz bude kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí.



Využívání Nových finančních nástrojů
V OPPI jsou zahrnuty Nové finanční nástroje zaměřené na využívání nedotačních 

nástrojů podpory inovačních projektů start-up společností a firem v růstové fázi 

spojených s velkým rizikem. Tyto nástroje nemají charakter úvěru či dotace nýbrž 

představují vstup kapitálu investora do společnosti s cílem zajištění jejího dalšího 

rozvoje.        

Princip Venture kapitálového fondu je založen na vstupu investora (fondu) do 

vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu. Tím podnik získá potřebné 

zdroje. Po předem stanoveném období je kapitálový podíl fondu odprodán a investice 

se vrací zpět do fondu. Hlavním cílem těchto fondů je tedy investici zhodnotit, prodat 

a investovat do jiných příležitostí. Více informací o venture kapitálových fondech.

Jednou z možností realizace této oblasti je využití finančních nástrojů v rámci 

společné iniciativy Jeremie. Jde o nástroj Evropské komise a Evropského 

investičního fondu na podporu rizikového kapitálu, mikropůjček a záruk pro malé a 

střední podniky. V současné době je ve fázi přípravy zahrnující mapování situace v 

České republice s cílem zjištění potřeb malých a středních podniků v této oblasti.

Business angels jsou investoři (jednotlivci), kteří jsou dostatečné movití, aby mohli 

svůj vlastní majetek investovat do podniků či projektů, které jsou pro ně zajímavé. 

Nehledají pouze nejvyšší výnos a minimum rizika, hledají především oblast, ve které 

se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu 

firmy, do níž investují. 

Pro inovativní firmy připravila agentura CzechInvest nový projekt nazvaný Investiční 

fórum pro SME, v rámci kterého firmy mohou prezentovat své inovační projekty a své 

rozvojové plány s cílem zaujmout posuzovatele z různých Venture kapitálových 

fondů, zástupce Business angels a individuální investory. Každá společnost nejprve 

musí  předložit hodnotící dokumentaci svého projektu, která následně prochází 

předběžnou výběrovou procedurou. Pouze 10 nejzajímavějších projektů dostane 

šanci utkat se finanční zdroje. Czechinvest následně nabízí vybraným společnostem 

součinnost při přípravě jejich prezentací: příprava  business plánu, příprava 

prezentace investičního projektu před finančními posuzovateli, poradenské služby a 

expertní konzultace profesionálů v oblasti finančního managementu.

Další aktivitou agentury je organizování bankovních kulatých stolů, které spojují 

zástupce finančních institucí, investorů a dalších entit, které ovlivňují nabídku 

finančních zdrojů. Diskutovanými tématy jsou bankovní nástroje užívané k podpoře 



MSP, kombinace financování prostřednictvím dotací ze strukturálních fondů a 

bankovních úvěrů, konzultační služby pro MSP, podpora podnikání v nové 

programové periodě.



Příloha č. 2: Přehled vybraných úvěrů komerčních bank 
určených pro podnikání



Typ úvěru Parametry úvěru Využití  
úvěru

Podmínky 
získání úvěru

Ručení

Česká 
spořitelna

Miniúvěry – 

Kontokorentní 
úvěr mini Profit

Krátkodobý 
malý úvěr.

Výše úvěru až 150 
tis. Kč. Úvěr 
poskytován  na 12 
měsíců s tím, že při 
splnění podmínek  je  
smlouva automaticky 
obnovena na dalších 
12 měsíců.

Čerpání úvěru je 
průběžně bez 
sjednaného plánu 
čerpání jakoukoli 
kreditní transakcí na 
běžném účtu. 

Splácení jistiny 
průběžné bez 
sjednaného plánu 
splácení připsáním 
peněžních 
prostředků na běžný 
účet Splácení úroků 
měsíčně.

Čerpání 
bez 
prokazován
í účelu.

Úvěr je určen pro 
fyzické osoby 
podnikatele s 
obratem do 30 
mil. Kč.

Je poskytován 
stávajícím 
klientům, ale i 
neklientům, kteří 
dosud měli běžný 
účet u jiné banky.

Podmínkou je 
minimálně 12 
měsíční historie 
podnikání a

kladné daňové 
přiznání.

Ručení není 
požadováno.

Miniúvěry – 

Termínovaný 
úvěr mini Profit

Střednědob
ý malý 
úvěr.

Výše úvěru až 300 
tis. Kč. Úvěr 
poskytován  až na 5 
let.

Splácení úvěru je 
pravidelnými 
měsíčními splátkami. 
K zahájení splácení 
dochází v měsíci 
následujícím po 
vyčerpání úvěru, 
možnost 
předčasného 
splacení bez sankce

Čerpání 
bez 
prokazován
í účelu.

Úvěr je určen pro 
fyzické osoby 
podnikatele s 
obratem do 30 
mil. Kč.

Je poskytován 
stávajícím 
klientům, ale i 
neklientům, kteří 
dosud měli běžný 
účet u jiné banky.

Podmínkou je 
minimálně 12 
měsíční historie 
podnikání a

kladné daňové 
přiznání.

Ručení není 
požadováno.

Kontokorent k 
běžnému účtu

Kontokoren
tní úvěr

Kontokorentní úvěr je 
veden na běžném 
účtu. V úvěrové 
smlouvě je sjednán 
úvěrový rámec, který 
umožňuje průběžné 
čerpání a splácení.

Smlouva se uzavírá 
na dobu maximálně 
1 roku s možností 
obnovení.

Kontokoren
tní úvěr 
slouží k 
pokrytí 
krátkodobý
ch 
finančních 
potřeb 
podniku, 
zejména 
pro 
financování 
jeho 

Vedení běžného 
účtu u České 
spořitelny.



Odkazy: 
Czech baseline study on Social Economy – Jetmar, Kadeřábková, zpracováno pro 

potřeby MPSV v listopadu 2009

Webové stránky institucí a společností : 

- AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, 

- CzechInvest, 

- Česká spořitelna, 

- ČMZRB, ,  

- ČSOB,  

- Evropská komise,

- GE Money,

- Komerční banka,  

- Raiffeisenbank,  

-  MMR – portál www.strukturalni-fondy.cz , 

- MPO, 

- MPSV – portál www.esfcr.cz, 

- Nová ekonomika,

- WPB Capital, spořitelní družstvo.

http://WWW.ESFCR.cz/
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