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Financování malých a středních podniků 
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Genesis Capital – 15 let zkušeností s financování MSP 
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• Genesis Capital dokončil přes 30 investic za posledních 15 let 

 

 

 

Retail design consultancy 

and manufacture 

Air-handling technology 

Catering services 

   Gaming retail Atmospheric and adsorption filtration 

Distributor of photographic content 

Large-format printing  

Manufacturing and sales of shower 

enclosures 

ICT services 

Security systems provider 

 

Automotive industry services 

ICT Services 

Facility management  

Manufacturer of pressed 

sugar candy 

Fuel card issuer 

Hydraulic container handling systems for trucks  

Energy services 

Internet advertising provider 

Manufacturing  of rubber & polyurethane 

Apparel production and retail 

Glassware 

manufacturing 

Internet retail 

Mobile phone 

operator 

Guides for 

metropolitan areas in 

Eastern Europe  

Manufacturer of 

patented glass tiles 

Transportation 
Telecommunications/ 

IT Services provider 

Telecommunications/ 

IT Services provider 



Praktické aspekty financování MSP 

Český MSP sektor: 
• Predominance bankovního sektoru 

je strukturální faktor 

• Neexistence financování přes 

veřejné trhy 

• Banky mají likviditu, ale při 

financování chtějí viděti externí 

zdroje 

• Integrace evropských trhů je 

klíčová hlavně pro další růst a 

konkurenceschopnost firem  

 

 



Praktické aspekty financování MSP 

Typický „malý podnik“ v ČR: 

• Privátní vlastníci jsou zároveň aktivní v managementu 

• Neradi se vzdávají části vlastnictví při hledání zdrojů 

• Kapitálová struktura neoptimální z hlediska použití 

bankovního financování 

• Financování rozvoje z vnitřních zdrojů 

• Využívání dotačních titulů jako formy podpory 

• Nedostatečné finanční řízení při růstu společnosti (malý 

podnik střední podnik) 

• Majitelé hledají nezávislý management a nástupnictví 

 



 

 Podporovat rozvoj českých SMEs směrem do EU 

 Alokace evropských dotačních peněz na základě 

ekonomické výkonnosti a návratnosti 

 Kombinovat podporu s kapitálovou účastí ve společnosti 

 Zahraniční kapitál do SME sektoru: strategické know-how, 

otevření nových trhů 

 Inspirace ohledně vhodných nástrojů v Německu? 

 Vydefinování role českého SME sektoru v rámci EU: 

konkurenceschopnost je vždy relativním měřítkem 
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