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Rizikový kapitál EU pro malé a střední podniky: významný 
objem financování, který je ale třeba lépe usměrňovat, tvrdí 
auditoři 
Evropská komise má v období 2014–2022 vložit do investic do rizikového kapitálu, jejichž účelem je 
podpořit inovační začínající podniky prostřednictvím fondů rizikového kapitálu, více než 3,3 miliardy EUR, 
uvádí se v nejnovější zprávě Evropského účetního dvora (EÚD). Komise však doposud neprovedla žádné 
komplexní posouzení potřeb trhu ani kapacity čerpání prostředků. Kromě toho dle auditorů poskytla 
zatím jen omezené důkazy o dosažených výsledcích. 

Rizikový kapitál je katalyzátorem inovací, vytváření pracovních míst a hospodářského růstu. Již více než 20 
let poskytuje Komise malým a středním podnikům rizikový kapitál, aby zlepšila jejich přístup k financování, 
pomohla jim rozběhnout podnikání a podpořila rozvoj udržitelného evropského ekosystému v oblasti 
rizikového kapitálu v Evropě. Komise své investice poskytuje prostřednictvím Evropského investičního fondu 
(EIF). Do 140 fondů vložila částku 1,7 miliardy EUR, z které byla do poloviny roku 2018 vyplacena již více než 
polovina. 

Auditoři přezkoumávali šest centrálně řízených intervencí Komise uskutečněných od roku 1998, které byly 
financovány z různých rozpočtových oblastí např. pro podniky, průmysl a výzkum, včetně nástroje pro malé 
a střední podniky fondu EFSI. Posuzovali, zda Komise dobře využila své nástroje, zda je EIF řádně prováděl a 
zda tyto nástroje přilákaly veřejné i soukromé investory. 

„Na posílení trhu rizikového kapitálu v EU byl dán k dispozici významný objem finančních prostředků, ale 
výzvy přetrvávají,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Baudilio Tomé Muguruza. 
„Pro rozvoj celoevropského trhu rizikového kapitálu je potřeba, aby Komise měla ucelenou investiční 
strategii, jejímž cílem je podporovat méně rozvinuté trhy rizikového kapitálu a snížit závislost na veřejném 
sektoru.“ 

Auditoři zjistili, že rozhodnutí Komise o rozsahu intervencí EU vycházela z nedostatečných informací, a to 
buď proto, že Komise neprovedla žádná počáteční posouzení dopadů, nebo že vypracovala svá hodnocení 
až poté, což již bylo přijato rozhodnutí o rozpočtu. Auditoři varují, že zvýšení finančních zdrojů pro fondy 
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rizikového kapitálu bez řádného vyčíslení mezery ve financování může vést k riziku, že tyto prostředky 
nebude možné vyčerpat. 

Komise poskytuje podporu na základě přínosů projektů, a nikoliv v závislosti na zeměpisném umístění fondů 
rizikového kapitálu či odvětví investic. Auditoři uvádějí, že takovýto přístup založený na poptávce 
jednoznačně zvýhodňuje nejrozvinutější trhy rizikového kapitálu, což vede ke koncentraci investic do 
největších ekonomik EU, zatímco méně rozvinuté trhy a odvětví činnosti mohou získávat podporu menší.  

Auditoři dále tvrdí, že trh rizikového kapitálu v EU je stále velmi závislý na veřejném sektoru. Jako jeden 
z důvodů nízkého zájmu soukromých investorů přitom uvádějí malou návratnost investic. Komise totiž 
dosud neanalyzovala možnost, že by se vzdala části svého výnosu ve prospěch soukromých investorů, což 
povoluje zatím pouze pro investice do sociální oblasti. 

EIF je hlavním investorem a postup jeho hloubkové kontroly je často považován za „pečeť schválení“. Měl 
by však zkrátit svůj schvalovací proces žádostí fondu, ten může trvat i více než rok. EIF kromě toho věnoval 
pouze omezenou pozornost kapacitě fondů zvládnout fázi odprodeje: u prvních nástrojů nedokázaly fondy 
rizikového kapitálu za dobu své existence prodat všechny podniky ve svém portfoliu. Rovněž poplatky, které 
EIF účtuje Komisi, nejsou plně transparentní, a jeho motivační poplatky týkající se dané politiky nepodporují 
plně investice do méně rozvinutých trhů rizikového kapitálu nebo odvětví činnosti. 

Ke zvýšení přidané hodnoty intervencí EU na trhu rizikového kapitálu by Komise měla: 

- provést nezbytné analýzy, aby se zlepšilo hodnocení intervencí EU; 

- vypracovat ucelenou investiční strategii; 

- spolupracovat s EIF na tom, aby se zefektivnilo řízení intervencí EU. 

Poznámky pro redaktory 

Největší počet fondů podporovaných EU byl zaregistrován ve Francii a Itálii. Do poloviny roku 2018 žádný 
z fondů rizikového kapitálu podporovaných EU neinvestoval na Kypru, Maltě, ve Slovinsku nebo na 
Slovensku a v pěti dalších členských státech byly provedeny jen investice v malé výši. Na Francii, Německo a 
Spojené království připadalo 50 % investic. Přes polovinu investic představují investice do společností 
působících v odvětví počítačů a spotřební elektroniky a v odvětví věd o živé přírodě.  

Zvláštní zpráva č. 17/2019 „Centrálně řízené intervence EU v oblasti rizikového kapitálu: je třeba je lépe 
usměrňovat“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Na oblast 
rizikového kapitálu se auditoři zaměřili poprvé. V minulosti však zveřejnili zprávy o souvisejících tématech, 
jakým je například fond EFSI, záruka pro malé a střední podniky a finanční nástroje. 
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Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 
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