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Crowdfunding je způsob financování založe‑
ný na veřejné výzvě, jejímž smyslem je získat
od veřejnosti peníze pro konkrétní projekt.
K interakcimezi tím, kdo prostředky poptává
(fundraiser), a tím, kdo je nabízí (veřejnost –
crowd), dochází pak přes internet. Právní
vztah založený touto interakcí může mít růz‑
nou podobu. Běžně investor oproti investova‑
ným prostředkům získává majetkovou účast
ve fundraiserovi – cílové společnosti.
Na evropské úrovni se tomuto způsobu fi‑
nancování dostává silné pozornosti. Do kon‑
ce roku má Evropská komise představit dal‑
ší návrh na změnu pravidel s cílem umožnit
jeho lepší fungování v praxi. V Česku však
žádná zvláštní pravidla pro crowdfunding
nemáme. Debata o změně právní úpravy
v tomto směru je nulová. Téma zůstává stra‑
nou zájmu politiků, nezvedá jej ani Česká
národní banka. Crowdfunding u nás operuje
pod obecnou národní úpravou, která jeho
rozvoji klade obtížně obhajitelné překážky.
Zmíním alespoň tři největší.
Nejrozšířenější právní formou je společ‑
nost s ručením omezeným. Oproti akciové
společnosti umožňuje značnou flexibilitu
vnitřních poměrů firmy a neomezuje ani
výši základního kapitálu. Kromě toho zákon
o obchodních korporacích umožnil vtělit
podíl na společnosti s ručením omezeným
do cenného papíru (kmenového listu). České
společnosti s ručením omezeným, které jsou
chtivé crowdfundingu, však čelí překážce.
Kmenové listy nelze veřejně nabízet. Zaka‑
zuje to zákon. Ač je veřejné nabízení akcií
nebo i „prostých“ podílů na společnosti s ru‑
čením omezeným při jinak stejných podmín‑
kách dovoleno. V tom se logika hledá těžko.
Právní regulace v Česku ukládá obecně kaž‑
dému, kdo veřejně nabízí investice do cen‑
nýchpapírů, vyhotovit a nechat si ČNB schvá‑
lit prospekt. Ten obsahuje detailní informace

o společnosti a cennémpapíru a jeho příprava
a schválení trvá měsíce, což je finančně a ad‑
ministrativně náročné. Proto je v případě
crowdfundingu klíčové umožnit výjimku
z povinnosti uveřejnit prospekt. Nejvhodněj‑
ší je výjimka pro případ, kdy celková hodno‑
ta protiplnění, které společnost od investorů
v průběhu 12 měsíců v EU získá, je nižší než
milion eur. Evropská úprava však umožňuje
jít na částku pět milionů eur a nové nařízení
o prospektu dovoluje až osmmilionů. Proč by
se mělo Česko takové možnosti vzdávat?
České právo obsahuje historické ustanovení,
které zakazuje každému, aby od veřejnosti
shromažďoval peněžní prostředky za úče‑
lem jejich společného investování, pokudmá
být návratnost investice nebo zisk investora
(i částečně) závislý na hodnotě nebo výnosu
majetku, do kterého bylo investováno mimo
režim právní úpravy kolektivního inves‑
tování. Smyslem zákazu je znemožnit, aby
u nás fungovaly pokoutní investiční fondy.
Soudy i ČNB však razí výklad, že zakázány
jsou jakékoli případy, kdy i nepřímo je zisk
pro investora z řad veřejnosti generován
z majetku, do kterého bylo z vybraných pro‑
středků investováno. Podle této interpreta‑
ce tak například obchodní model založený
na financování realitního projektu veřejnos‑
tí formou půjček s pevně stanovenou výší
smluvního úroku naplní znaky investičního
fondu. To je zjevně neudržitelný závěr.
Absence zvláštní úpravy pro crowdfunding
a současné nicnedělání ze strany státu vytvá‑
ří nelogické překážky a zvyšuje právní rizika.
Právní nejistota způsobená kontroverzními
rozhodnutími ničí legitimní podnikatelské
záměry, které nepřinášejí žádná rizika, proč
je považovat za investiční fondy. Bude to tak
patrně až iniciativa Evropské komise, která
otázku crowdfundingu zodpoví koncepčně
a povede k uspokojivým výsledkům.
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