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Úvod
Crowdfunding se stal fenoménem teprve posledních několika let, a to nejen v oblasti
finančního práva. V diplomové práci s tématem „Právní regulace crowdfundingu v České
republice“ se věnuji samotnému pojmu crowdfunding a jeho druhům, podrobněji pak především
investičnímu druhu crowdfundingu, právním předpisům dopadajícím na tento druh a jeho
fungování v praxi. Dále je v práci obsažen popis a rozbor stávající právní úpravy, která se vztahuje
na dané téma a která tvoří rámec regulace crowdfundingu, a přehled existujících
crowdfundingových platforem v České republice.
Práce se dělí na čtyři části. V první části práce rozebírám samotný pojem crowdfunding,
odkud vůbec pochází a jak se vyvíjel. Dále se pozornost obrací na jednotlivé druhy crowdfundingu
rozdělené do dvou hlavních skupin, a to finanční a nefinanční. Druhá část je věnována především
právní úpravě. Nejdříve rozebírám stávající regulaci v obecné rovině, tedy nejen pohledem čistě
finančněprávním, ale též jiných relevantních právních odvětví. Pak už se zaměřuji specificky na
úpravu ve vztahu k investičnímu druhu crowdfundingu. Vzhledem k členství v Evropské unii
zohledňuji v celé práci samozřejmě též evropské právní předpisy, které mimo jiné zabezpečují
volný pohyb kapitálu. Ve třetí části se zabývám investiční crowdfundingovou platformou Fundlift,
provozovanou v České republice, podrobuju ji rozboru a pokládám si otázku, zda funguje v praxi
skutečně v souladu s právními předpisy (a v případě, že by tomu tak nebylo, jak lze souladu
dosáhnout). Čtvrtá část práce představuje zhodnocení právní úpravy, odpověď na otázku, zda je
úprava dostatečná, a úvahy nad možnostmi regulace crowdfundingu do budoucna včetně úvah de
lege ferenda.
Hlavním cílem práce je jednak zachytit a vyložit relevantní právní úpravu a dále zhodnotit,
zda je s ní fungování crowdfundingových platforem v České republice (na příkladu platformy
Fundlift) v souladu. Vzhledem k povaze samotného tématu používám především kvalitativní
výzkumné metody a k cíli se pokusím dojít analýzou a výkladem právních předpisů, relevantních
textů a jiných dokumentů (vydávaných např. orgány EU) a jejich porovnáním s faktickým stavem
existujících platforem. Z těchto důvodů převažuje v prvních částech práce deskriptivní přístup,
praktičtější formu má část věnovaná již existujícím platformám.
V závěru práce uvádím a sjednocuji odpovědi na otázky, které si zde v úvodu pokládám.
Taktéž hodnotím zdroje použité při psaní této práce.
Diplomová práce vychází z právního stavu k 25. červnu 2018.
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1. Pojem, vývoj a druhy crowdfundingu
Před zahájením popisu a rozboru crowdfundingu je potřeba uvést, jaký je vůbec obsah
tohoto pojmu, kam ho zařadit, jak vznikl a odkud pochází. V první části práce jsem se tudíž zaměřil
spíš na společenskohistorický kontext, který je nutný ke správnému pochopení tématu. Právní
úpravě a jejímu hodnocení jsou pak věnovány další části práce.
Dále je nutné poznamenat, že crowdfunding jako takový nemá jedinou podobu, můžeme
ho dělit do různých druhů a poddruhů. V této práci bude kladen důraz především na tzv.
„investiční“ crowdfunding, kterému se věnuji podrobněji v dalších částech a kapitolách.

1.1. Původ pojmu a vývoj
Co se týká přímo pojmu samotného, v českém právním řádu nenajdeme jedinou jeho
legální definici ani žádnou další zmínku. Abychom mohli nalézt nějakou definici, musíme opustit
obor práva a zaměřit se více na oblast obchodu a podnikání. Také je nutné čerpat ze zahraniční
literatury a jiných zdrojů, neboť, jak už pojem samotný napovídá, crowdfunding vznikl a rozvinul
se především v západním světě.

1.1.1. Pojem
Když se pokusíme rozebrat jazykový význam slova crowdfunding, zjistíme, že ho lze
rozložit na anglická slova „crowd“ a „funding“. V překladu to znamená „dav“ a „financování“.
Celkový překlad do českého jazyka by mohl znít zhruba jako „financování davem“ či „davové
financování“. Dále se můžeme setkat se slovním spojením „skupinové financování“, které je
užíváno Evropskou komisí v českém překladu některých jejích dokumentů jako synonymum slova
crowdfunding1. Ovšem v češtině tento výraz není běžně užíván, častěji se setkáme s přejatým
původním výrazem „crowdfunding“, který je rozšířen i mezi laickou veřejností. V některé
literatuře se občas také můžeme setkat s tím, že je výraz psán rozděleně („crowd funding“), na
významu slova to však nic nemění. Ze všech těchto důvodů bude v této práci užíván původní výraz
psaný dohromady („crowdfunding“).

1

EVROPSKÁ KOMISE: Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a výboru regionů: Uvolnění potenciálu skupinového financování v Evropské unii. COM(2014)
172
final,
2.4.2014
[cit.
2018-02-15].
Dostupné
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172
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Jedním ze zdrojů informací, kde můžeme hledat význam pojmu crowdfunding, jsou
cizojazyčné slovníky2. Americký výkladový slovník Merriam-Webster crowdfunding definuje
v překladu do češtiny jako „postup získání potřebného financování (k novému podnikatelskému
záměru) vyžádáním si příspěvků od velkého počtu lidí, zejména z online komunity“3.
Jak už bylo výše předestřeno, v českých právních předpisech pojem crowdfunding
nenalezneme. Odpověď na to, co se rozumí crowdfundingem, musíme hledat v zahraniční
literatuře nebo některých dokumentech Evropské unie. Mezinárodní organizace sdružující komise
pro cenné papíry (IOSCO), která sdružuje přes 200 regulatorních orgánů zemí celého světa,
definovala crowdfunding jako „zastřešující pojem popisující použití malých částek získaných od
velkého počtu jednotlivců nebo organizací k financování projektu, podnikového úvěru, soukromé
půjčky a dalších potřeb prostřednictvím internetové online platformy“4. Z této definice se dají
vyčíst následující znaky crowdfundingu: (i) způsob financování, (ii) velký počet jednotlivců a (iii)
využití online platformy na internetu. Toto vymezení není ale vyčerpávající, protože například
podle Evropské komise „skupinové financování (crowdfunding) obvykle označuje otevřenou výzvu
k veřejnosti s cílem získat finanční prostředky na konkrétní projekt“5. Přibývá zde ještě další znak
– otevřená výzva k veřejnosti.
Při snaze o stanovení jasné a jednotné definice crowdfundingu v právních předpisech
i literatuře tedy zjevně narážíme na problém, protože crowdfunding je svým způsobem
komplexním pojmem, který může nabývat různých podob. Tyto podoby se odlišují z důvodů
diferenciované regulatoriky v různých právních odvětvích. Odlišení je také dáno různými druhy
a modely crowdfundingu, čemuž se práce věnuje dále.
Pokud se tedy na základě výše uvedeného pokusím alespoň o částečnou definici, která by
se dala vztáhnout na všechny druhy crowdfundingu, mohla by znít následovně. Crowdfundingem
rozumíme (i) způsob financování (ii) předem specifikovaného konkrétního cíle (iii) od předem

2

Vzhledem k tomu, že výraz crowdfunding pochází z USA, v práci vycházím z výkladových slovníků v anglickém
jazyce.
3
Crowdfunding. In: Merriam-Webster.com [online]. Springfield (MA): Merriam-Webster, 2018 [cit. 2018-02-09].
Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdfunding
4
KIRBY, Eleanor a Shane WORNER. Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast [online]. 2014 [cit. 201802-15]. Dostupné z: https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf
Str. 8.
5
EVROPSKÁ KOMISE: Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a výboru regionů: Uvolnění potenciálu skupinového financování v Evropské unii. COM(2014)
172
final,
2.4.2014
[cit.
2018-02-15].
Dostupné
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172
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neomezeného okruhu jednotlivců (iv) prostřednictvím internetové platformy. Tyto (základní)
znaky budou následně doplněny o další dle konkrétního modelu crowdfundingu.
V literatuře se můžeme setkat s různým vymezením základních znaků crowdfundingu.
Často je podobné tomu, ke kterému jsem došel výše, ale v některých znacích se liší. Jako příklad
mohu uvést dokument ESMA6, který shrnuje několik možných definic crowdfundingu a který
uvádí základní znaky ve třech bodech7:
a)

poskytnutí zpravidla menší částky každým účastníkem („davu“);

b)

online výzva k účasti na financování;

c)

skrze online platformu, která zprostředkovává komunikaci mezi poskytovatelem
finančních prostředků a jejich příjemcem.

V tomto vymezení oproti mé definici přibývá kritérium „zpravidla menší částky“, které ale
dle mého názoru není nutně základním znakem, ale spíše průvodním jevem.

1.1.2. Vývoj
Odkud ale pojem sám vůbec pochází? Crowdfunding v úzkém slova smyslu je výrazem
relativně novým. Dle Charlese H. Greena se s takto nazvaným způsobem financování setkáváme
zhruba od roku 20058. Samotný koncept však už existuje delší dobu, pouze název je novější.
Počáteční podobu začal získávat již v 19. století ve Spojených státech amerických. Podle
Greena by se za jeden z prvních případů crowdfundingu dalo považovat způsob, jakým byla v roce
1884 v americkém městě New York financována výstavba základů (podstavce) pro slavnou Sochu
Svobody. Město nemělo dostatek finančních prostředků, tak se vydavatel novin Joseph Pulitzer
rozhodl skrze své noviny World oslovit namísto vlády a velkých společností jednotlivé čtenáře –
občany města, aby přispěli alespoň drobnou částkou na výstavbu výměnou za to, že otiskne
v novinách jméno každého jednotlivého dárce. Během šesti měsíců se takto vybralo 102 tisíc
6

Toto výchozí rozdělení do bodů ESMA ve své práci využil autor diplomové práce s podobným tématem Jan Vacula,
na kterého odkazuji: VACULA, Jan. Alternativní financování malých a středních podniků. Praha, 2017. Diplomová
práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědy. Vedoucí práce Kotáb, Petr.
Str.
34.
Dostupné
z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/92281/DPTX_2016_1_11220_0_322169_0_187036.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
7
ESMA SECURITIES AND MARKETS STAKEHOLDER GROUP. Position Paper „Crowdfunding“, 10.4.2014,
[cit. 2018-02-15]. Str. 2. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-smsg010.pdf
8
GREEN, Charles H. Banker's guide to new small business finance: venture deals, crowdfunding, private equity, and
technology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. 200 s. ISBN 978-1-118-83787-0. Str. 87.
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amerických dolarů od více než 120 tisíc dárců.9 Noviny jako komunikační prostředek byly tedy
využity k výzvě široké veřejnosti k přispění na financování projektu, na jehož realizaci měli zájem
všichni jednotliví dárci, a to vše za určitou protihodnotu.
Další významná kapitola ve vývoji crowdfundingu se udála na konci 20. století ve spojení
s velkým rozvojem nových komunikačních technologií, a to především díky masivnímu rozšíření
internetu mezi běžné uživatele. Jeden z nejznámějších prvních případů crowdfundingu v podobě,
jak ho známe dnes, se stal v roce 1997. Britská hudební skupina Marillion měla přes léto pořádat
v USA turné, ale to znemožnil bankrot vydavatele Red Ant, pod jehož labelem kapela působila10.
Ovšem američtí posluchači a fanoušci kapely měli tak velký zájem na tom, aby do USA Marillion
přijeli odehrát sérii koncertů, že se rozhodli prostřednictvím internetu vybrat částku, která by turné
zaplatila. To se také povedlo a podařilo se vybrat 60 tisíc amerických dolarů11. Toto byl vlastně
jeden z prvních případů využití konceptu crowdfundingu v hudebním odvětví, kde se stal později
velmi oblíbeným zdrojem financování. Zároveň se tento případ stal i inspirací pro platformy
provozující crowdfunding pro všechny možné účely, které teprve měly přijít na svět v souvislosti
s rozvojem internetu.
K tomu přispělo několik faktorů, které by se daly rozdělit podle Stevena Dresnera do tří
skupin12. Jedním byla vývojová etapa internetu označovaná jako „Web 2.0“, kdy došlo ke změně
z pasivního užívání pevně daného obsahu webu jeho uživateli na aktivní v tom smyslu, že se
uživatelé mohli začít sami podílet na tvorbě obsahu webu a jeho sdílení13. To mělo také mimo jiné
za důsledek rozvoj velmi aktuálního fenoménu sociálních sítí a internetového marketingu. Za další
důvod lze považovat vznik organizace Kiva v roce 2005, která začala provozovat systém mikro
půjček14 mezi obyvateli USA a podnikateli v rozvíjejícím se světě. Každý měl možnost poskytnout
9

GREEN, Charles H. Banker's guide to new small business finance: venture deals, crowdfunding, private equity, and
technology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. 200 s. ISBN 978-1-118-83787-0. Str. 87.;
případně též BELL, James B. a Richard I. ABRAMS. In search of liberty: the story of the Statue of Liberty and Ellis
Island. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1984. ISBN 978-0-385-19624-6. Str. 40-41.; případně též NOYES, Jesse.
Pulitzer and the Pedestal – Or Why Crowdfunding Needs Influencer Marketing. Beth’s Blog [online]. 2011 [cit. 201802-09]. Dostupné z: http://www.bethkanter.org/crowd-funding/
10
GOLEMIS, Dean. British Band's U.s. Tour Is Computer-generated. In: Chicago Tribune [online]. Chicago (IL):
Bruce
Dold,
1997
[cit.
2018-02-11].
Dostupné
z:
http://articles.chicagotribune.com/1997-0923/features/9709230071_1_music-fans-newsgroup-marillion
11
MASTERS, Tim. Marillion fans to the rescue. In: BBC News [online]. Londýn, Spojené království: BBC, 2001 [cit.
2018-02-11]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1325340.stm
12
DRESNER, Steven. Crowdfunding: A Guide to Raising Capital on the Internet. Hoboken, New Jersey: John Wiley
& Sons, Incorporated, 2014. 268 s. ISBN 9781118746851. Str. 9.
13
Vzhledem k rozsahu práce odkazuji na článek Tima O’Reillyho, který výraz Web 2.0 zpopularizoval a rozšířil mezi
veřejnost: O'REILLY, Tim. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of
Software.
In:
O'Reilly
[online].
2005
[cit.
2018-02-16].
Dostupné
z:
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
14
V současné české úpravě závazků by šlo patrně o zápůjčku, nicméně vzhledem k názvosloví zdrojů, ze kterých
vycházím, používám zde výraz „půjčka“.

9

půjčku v rozmezí 100 až 1000 amerických dolarů, která byla určena konkrétnímu podnikateli,
který si za poskytnuté peníze mohl koupit např. hospodářská zvířata, motocykl a další prostředky,
díky kterým mohl začít podnikat. Poskytovatel půjčky pak mohl prostřednictvím internetové
platformy sledovat, jak se podnikání toho daného člověka rozvíjí a jak splácí půjčku zpět. Toto
umožnilo poskytovatelům půjček být součástí rozvoje podnikání v méně ekonomicky rozvinutých
zemích. Třetím důvodem byla globální finanční krize z roku 2007, která se vyvinula z původně
americké hypoteční krize a která naplno propukla v roce 2008. Dle Dresnera byl jedním z mnoha
negativ této krize úbytek investičního kapitálu malých a středních podniků15, především z důvodu
ještě obtížnějšího získání bankovního úvěru ve světle probíhající krize.
Díky důvodům uvedeným v předchozím odstavci, a především rozvoji webu, mohlo dle
Dresnera dojít ke vzniku prvních internetových platforem provozujících a zprostředkujících
crowdfunding. Právě rozmach sociálních sítí umožnil nejen možnost aktivně se zapojit do
přispívání, ale také sdílet informace o probíhajících crowdfundingových kampaních se svými
přáteli a rodinnými příslušníky. To zvýšilo úspěšnost kampaní, a hlavně umožnilo užití
crowdfundinových platforem ve velkém měřítku.16
Vůbec první platformou poskytující crowdfunding se stalo Indiegogo v roce 2008,
následující rok se světu představil Kickstarter. Obě (americké) platformy umožnily
zprostředkování crowdfundingových kampaní v oblasti umění, sociálních potřeb a podnikání.17
V návaznosti na jejich celosvětový úspěch začaly v následujících letech vznikat platformy i u nás
v České republice, mohu uvést například Startovač a Fundlift (té druhé je věnována samostatně
třetí část práce).
Po celosvětovém úspěchu prvních dvou jmenovaných platforem začalo vznikat
v posledním desetiletí nepřeberné množství nových platforem a crowdfunding se stal s rozvojem
nových technologií vedle např. kryptoměn dalším FinTech18 fenoménem 21. století.

15

V anglickém jazyce běžně užívaný termín SME (small and medium-sized enterprises) nebo SMB (small and
medium-sized businesses), do češtiny překládaný tedy malé a střední podniky.
16
DRESNER, Steven. Crowdfunding: A Guide to Raising Capital on the Internet. Hoboken, New Jersey: John Wiley
& Sons, Incorporated, 2014. 268 s. ISBN 9781118746851. Str. 10.
17
FREEDMAN, David M. a Matthew R. NUTTING. Equity Crowdfunding for Investors: A Guide to Risks, Returns,
Regulations, Funding Portals, Due Diligence, and Deal Terms. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons,
Incorporated, 2015. 284 s. ISBN 9781118857809. Str. 5.
18
FinTech neboli finanční technologie je široký termín, který označuje nové technologie nebo inovace vznikající ve
21. století, které tvoří alternativu regulovaného poskytování finančních služeb ke klasickým finančním institucím.
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1.1.3. Související pojmy
V souvislosti s crowdfundingem se sluší upřesnit některé související pojmy, které s ním
úzce souvisí. Nejdřív bychom se měli vypořádat s výrazem „fundraising“. Ve slovníku Oxford
Dictionary nalezneme fundraising definovaný v překladu jako „usilování o finanční podporu pro
charitu, podnikání nebo jiný účel“19. Ve slovníku Merriam-Webster nalezneme obdobnou definici,
která fundraising v překladu do češtiny označuje jako „organizovanou činnost získávání
finančních prostředků (pro instituce nebo z politických příčin)“20. Jde tedy o obecnější kategorii
získávání financování více způsoby, která může nabývat různých podob. Jednou z nich je právě
i crowdfunding.
Dále

také

často

dochází

k mylnému

zaměňování

výrazů

„crowdfunding“

a „crowdsourcing“. Crowdsourcingem rozumíme „proces získávání potřebných služeb nebo
nápadů vyžádáním si příspěvků od velké skupiny lidí, a to především z online komunity nikoliv od
tradičních zaměstnanců nebo dodavatelů“21. Prvním, kdo výraz crowdsourcing použil byl Jeff
Howe v roce 2006 v článku nazvaném „The Rise of Crowdsourcing“ pro časopis Wired22. Howe
popsal to, jak internet pomáhá společnostem používat amatéry (lidé zevnější), aby nahradili
profesionály (tradiční zaměstnance), jejichž zaměstnávání je často daleko nákladnější. Tito
„amatéři“ jsou oslovováni z širokého okruhu osob. Dle Marka Robinsona, editora článku od Jeffa
Howea, jde ve skutečnosti o outsourcování služeb od davu lidí23. Howe tím pádem tento pojem
získávání lidí „z vnější“ úmyslně neoznačuje pouze jako „outsourcing“, ale jako „crowdsourcing“,
protože je oslovován dav, tedy neurčitý okruh osob24. V souhrnu lze v tomto pojetí crowdfunding
chápat jako podmnožinu crowdsourcingu. Cílem crowdsourcingu je získat od veřejnosti určité
služby nebo jiné činnosti, zatímco cílem crowdfundingu je získat od veřejnosti pouze finanční
prostředky.

19

Fundraising. In: Oxford Dictionaries [online]. Oxford, Spojené království: Oxford University Press, 2018 [cit. 201802-10]. Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/fundraising
20
Fundraising. In: Merriam-Webster.com [online]. Springfield (MA): Merriam-Webster, 2018 [cit. 2018-02-10].
Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/fundraising
21
Crowdsourcing. In: Merriam-Webster.com [online]. Springfield (MA): Merriam-Webster, 2018 [cit. 2018-02-10].
Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdsourcing
22
SAFIRE, William. Fat Tail. In: The New York Times [online]. New York: A.G. Sulzberger, 2009 [cit. 2018-02-10].
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2009/02/08/magazine/08wwln-safire-t.html?_r=3&ref=magazine&
23
Ibid.
24
HOWE, Jeff. The Rise of Crowdfunding. In: Wired [online]. San Francisco (CA): Condé Nast Publications, 2006
[cit. 2018-02-10]. Dostupné z: https://www.wired.com/2006/06/crowds/
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1.2. Druhy a modely crowdfundingu
Jak už bylo zmíněno dříve, crowdfunding jako způsob financování může nabývat různých
podob, a to především podle toho, jaké jsou účely a motivace získávání finančních prostředků.
Jednotlivé typy dělení můžeme nalézt jak v literatuře, tak v některých dokumentech
mezinárodních organizací. I když se může lišit konkrétní označení, základní kritéria dělení jsou
ve většině případů shodná. V souvislosti s tím, jaké protiplnění dostávají poskytovatelé financí,
můžeme hovořit o formách finančního a nefinančního crowdfundingu. Toto dělení je použito
například v již dříve zmíněném dokumentu ESMA25.

1.2.1. Nefinanční crowdfunding
Nefinančním crowdfundingem (občas také označovaný jako „community crowdfunding“
či v češtině „skupinové sponzorování“26) rozumíme všechny formy peněžitých příspěvků,
kdy poskytovatel peněz neočekává žádné finanční protiplnění.27 Nejčastěji jde o různé příspěvky
nebo sponzoring, kdy jedinou protihodnotou může být určité plnění nefinančního charakteru (např.
nějaký produkt či služba), které má zpravidla nižší hodnotu než původní příspěvek. Tento druh
crowdfundingu tedy není určen pro „klasické“ investory, protože s ním není přímo spojena žádná
finanční návratnost.
Pod nefinanční crowdfunding spadá (a) crowdfunding založený na odměnách
a (b) crowdfunding benefiční28. Nefinanční druhy crowdfundingu nejsou předmětem zájmu této
práce, proto je zmiňuji jen krátce v této části práce a dále se jimi nezabývám.
(a) Crowdfunding založený na odměnách
Crowdfunding založený na odměnách („reward-based crowdfunding“) je patrně
nejpopulárnějším druhem crowdfundingu mezi širokou veřejností a také je druhem, který si
nejspíše většina lidí vůbec představí pod obecným pojmem crowdfunding. Nejčastěji se s ním

25

ESMA SECURITIES AND MARKETS STAKEHOLDER GROUP. Position Paper „Crowdfunding“, 10.4.2014,
str. 2. [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-smsg010.pdf
26
EVROPSKÁ KOMISE: Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a výboru regionů: Uvolnění potenciálu skupinového financování v Evropské unii. COM(2014)
172
final,
2.4.2014
[cit.
2018-02-18].
Dostupné
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172
27
ESMA SECURITIES AND MARKETS STAKEHOLDER GROUP. Position Paper „Crowdfunding“, 10.4.2014,
str. 2. [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-smsg010.pdf
28
Často též označován jako „crowdfunding založený na darování“.
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setkáme při financování projektů v oblasti umění či technologických inovací. Protiplněním pro
poskytovatele prostředků bývají odměny spočívající ve službě či výrobku, které mohly být díky
crowdfundingu realizovány či mohly vůbec vzniknout. Právním titulem poskytnutí prostředků
a nabytí odměny budou nejčastěji pravděpodobně smlouva darovací, kupní nebo inominátní
vzniklá modifikací dvou předchozích. Mezi příklady celosvětových platforem založených
a fungujících na tomto principu patří už zmíněné Indiegogo nebo Kickstarter. V České republice
mezi nejznámější patří Startovač a HitHit.
(b) Crowdfunding benefiční
Crowdfunding založený na darování neboli benefiční se odlišuje od modelu založeného na
odměnách tím, že poskytovatel peněz nedostává žádné penězi ocenitelné protiplnění (pouze dobrý
pocit). Tento model používají nejčastěji neziskové organizace, aby mohly financovat projekty své
společensky prospěšné činnosti. Právním základem zde bývá darovací smlouva. Nejznámější
platformou zprostředkující benefiční crowdfunding je nejspíše GoFundMe.

1.2.2. Finanční crowdfunding
Naopak finanční crowdfunding zahrnuje všechny formy peněžitých příspěvků,
kdy poskytovatel peněz očekává finanční protiplnění. Můžeme ho zjednodušeně dělit na
(a) crowdfunding úvěrový („loan-based crowdfunding“) a (b) crowdfunding investiční
(„securities-based crowdfunding“)29.
(a) Úvěrový crowdfunding
Úvěrový crowdfunding („loan-based crowdfunding“), někdy též označován jako
„skupinové úvěrování“30 nebo „dluhový crowdfunding“, spočívá v tom, že větší množství menších
věřitelů (investorů) poskytuje peněžní prostředky dlužníkovi (jehož projekt má být financován),
který se zavazuje v určité době tyto prostředky vrátit i se smluveným úrokem. Právním základem
bude nejčastěji smlouva o úvěru, případně smlouva o zápůjčce, podle čehož budou také
odpovídajícím způsobem označeny smluvní strany31. Pro úplnost dodávám, že dále vysvětlený

29

ESMA SECURITIES AND MARKETS STAKEHOLDER GROUP. Position Paper „Crowdfunding“, 10.4.2014,
str. 2. [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-smsg010.pdf
30
EVROPSKÁ KOMISE: Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a výboru regionů: Uvolnění potenciálu skupinového financování v Evropské unii. COM(2014)
172
final,
2.4.2014
[cit.
2018-02-19].
Dostupné
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172
31
U úvěru to budou úvěrující a úvěrovaný, u zápůjčky zapůjčitel a vydlužitel.
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subtyp P2P lending bývá občas nazýván (především v zahraničních zdrojích) také jako
„crowdlending“32.
Podle toho, komu jsou poskytovány peněžní prostředky, můžeme hovořit buď o subtypu
(i) P2P lending („peer-to-peer lending“), kdy dlužníkem33 je obyčejná fyzická osoba, nebo
o subtypu (ii) P2B lending („peer-to-business lending“), kdy je na místě dlužníka podnikatel
(nejčastěji ve formě právnické osoby). Úvěrování zde probíhá vlastně bez klasického
institucionalizovaného prostředníka – banky – mezi individuálními osobami34. Proto je i v názvu
použito anglického slova „peer“, které znamená osobu rovného postavení. Oproti bankovnímu
úvěrování je zřejmou výhodou u tohoto modelu úvěrování pružnost úrokových sazeb, kdy si
dlužníci mohou vybírat z většího množství nabídek úvěrů či zápůjček.
Příkladem platforem tohoto druhu crowdfundingu na mezinárodní scéně jsou Prosper
či Zopa, v českém prostředí je bezesporu nejznámější platforma Zonky provozovaná obchodní
společností Zonky s.r.o., členem skupiny PPF, dále pak např. portál Půjčméfirmě.cz provozovaný
obchodní společností BONDSTER Marketplace s.r.o.
Někteří autoři do úvěrového crowdfundingu také řadí systém mikro půjček („microloans“)
poskytovaných osobám v méně rozvinutých částech světa, zprostředkovaných např. platformou
Kiva zmíněnou již dříve v bodu 1.1.2. práce věnující se historii a vývoji crowdfundingu35.
Sluší se uvést, že už zmiňovaný Jan Vacula ve své diplomové práci z roku 2017 úvěrový
crowdfunding dělí ještě na (i) přímý a (ii) nepřímý36. V přímém úvěrovém typu crowdfundingová
platforma jen zprostředkuje uzavření smlouvy mezi věřitelem (investorem – poskytovatelem
prostředků) a dlužníkem (příjemcem prostředků), aniž by se sama stala smluvní stranou.
U nepřímého typu crowdfundingová platforma uzavírá jednu smlouvu s dlužníkem a druhou
samostatnou smlouvu s věřitelem. Crowdfundingová platforma v tomto případě obdrží prostředky

32

Peer-To-Peer Lending (P2P). Investopedia [online]. New York City (NY) [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:
https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp
33
Podle typu uzavřené smlouvy mezi stranami bude dlužníkem u úvěrové smlouvy úvěrovaný a u smlouvy o zápůjčce
vydlužitel.
34
MÉRIC, Jérôme, Isabelle MAQUE a Julienne BRABET. International Perspectives on Crowdfunding: Positive,
Normative and Critical Theory. Bingley, Spojené království: Emerald Group Publishing Limited, 2016. 306 s. ISBN
9781785603143. Str. XXV.
35
MÉRIC, Jérôme, Isabelle MAQUE a Julienne BRABET. International Perspectives on Crowdfunding: Positive,
Normative and Critical Theory. Bingley, Spojené království: Emerald Group Publishing Limited, 2016. 306 s. ISBN
9781785603143. Str. XXV.
36
VACULA, Jan. Alternativní financování malých a středních podniků. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita
Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědy. Vedoucí práce Kotáb, Petr. Str. 36. Dostupné
z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/92281/DPTX_2016_1_11220_0_322169_0_187036.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
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od věřitele, poskytne je dlužníkovi a po určité době vrátí prostředky investorovi i s případným
úrokem (ze kterého si odpočte svoji předem sjednanou odměnu). Vzhledem k míře ziskovosti pro
platformu samotnou je přirozeně v praxi rozšířenější model nepřímý.
V souhrnu mezi hlavní výhody úvěrového crowdfundingu patří37:
(i)

možnost získat peněžní prostředky, pokud je nechce poskytnout banka;

(ii)

již zmíněná pružnost úrokových sazeb;

(iii)

větší rozpětí výše půjček nebo úvěrů, což přináší na výběr větší množství věřitelů.

(b) Investiční crowdfunding
Někdy také označován jako „skupinové investování“38 či „podílový model“39, investiční
crowdfunding funguje na principu, kdy poskytovatel peněžních prostředků za svůj příspěvek získá
účast na společnosti, do které prostřednictvím platformy investuje. Podíl (v širším slova smyslu),
který investor získá, má podobu buď skutečného podílu na obchodní společnosti (tzv. „equitybased crowdfunding“)40, nebo cenných papírů vydaných danou společností („securities-based
crowdfunding“). Cenné papíry mohou mít formu účastnických cenných papírů (např. akcie)41 nebo
např. dluhopisů, které samy o sobě účast na obchodní společnosti nezakládají. Teprve tento druhý
případ bude tedy skutečným securities-based crowdfundingem. Investor má pak obvykle přirozeně
možnost buď podíl či cenný papír prodat (pro něj v ideálním případě se ziskem), nebo si ho naopak
ponechat. Pokud tu taková možnost je, může si nechat z podílu vyplácet dividendu42.
Vzhledem k tomu, že se investoři v některých případech stávají přímo společníkem
obchodní společnosti, budou před uskutečněním investice potřebovat znát podnikatelský plán
příjemců prostředků, aby měli jistotu, že investice bude vynaložena účelně a že se zhodnotí. Proto
37

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ
PODNIKY (EVROPSKÁ KOMISE). Vysvětlení pojmu skupinové financování (crowdfunding): Průvodce pro malé
střední podniky [online]. 2017 [cit. 2018-02-21]. 36 s. ISBN 978-92-79-45183-6. Str. 14. Dostupné z:
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/d5e626ba-d7c8-11e6-ad7c01aa75ed71a1/language-cs
38
EVROPSKÁ KOMISE: Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a výboru regionů: Uvolnění potenciálu skupinového financování v Evropské unii. COM(2014)
172
final,
2.4.2014
[cit.
2018-02-19].
Dostupné
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172
39
ONDRÁČKOVÁ, Kamila a Dalibor ČERNÝ. Crowdfunding: Investiční modely. In: FinExpert.cz [online]. Praha:
CN Invest, 2015 [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: https://finexpert.e15.cz/crowdfunding-investicni-modely
40
V českém právním prostředí nabytí podílu na obchodní společnosti může mít přirozeně formu nabytí účastnického
cenného papíru (např. akcie) nebo nabytí vlastnického podílu samotného (např. podíl na s.r.o., která účastnické cenné
papíry nevydává). Z těchto důvodů mohou být původní anglické názvy při použití v České republice zavádějící.
41
V tomto případě by šlo o equity-based crowdfunding, protože akcie zakládá účast na společnosti (obchodní podíl).
42
Vzhledem k tomu, že jsou tímto způsobem financovány zcela začínající projekty, nebývá ovšem vyplácení
dividendy časté. Investorovi se tedy investice může vrátit v podobě zisku až v případě prodeje celého projektu, pokud
se úspěšně rozvinul.
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také většinou u jednotlivých projektů na webu platformy bývá pro potenciální investory zveřejněn
dostatek informací o podnikatelském záměru. Přístup k těmto informacím bývá často podmíněn
registrací u příslušné platformy. To může mít za důvod například omezení přístupu investorům,
kteří nesplňují některá kritéria nutná pro to, aby jim mohli emitenti nabídnout své cenné papíry
bez dalšího. Například podle § 35 odst. 2 ZPKT emitenti mohou nabízet cenné papíry bez toho,
aby uveřejnili tzv. prospekt, jen některým kategoriím investorů. Je tomu tak, pokud jde o nabídku
cenných papírů (a) určenou výhradně kvalifikovaným investorům; (b) určenou omezenému okruhu
osob, který v členském státě Evropské unie, kde je tato nabídka činěna, nedosahuje počtu 150,
nepočítaje v to kvalifikované investory; (c) jestliže nejnižší možná investice pro jednoho investora
je rovna nebo vyšší než částka odpovídající stanovenému limitu v eurech43; nebo (d) jejichž
jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající stanovenému limitu
v eurech44. Více se problematice prospektu věnuji v podkapitole 2.2.3.
V některých případech platformy provádí i částečnou due diligence (hloubkovou kontrolu)
daného projektu45, než ho zařadí do své internetové nabídky. Ovšem tato hloubková kontrola může
mít různá měřítka, proto investoři musí důkladně zhodnotit rizikovost té které investice 46. Někdy
může být hloubková kontrola povinností vyplývající z některých právních předpisů47, někdy je
naopak až součástí určitých nadstandardních služeb, které platforma poskytuje nad rámec
základních služeb vedle například hodnocení projektů. Za všechny tyto poskytované služby si
platforma účtuje odměnu, většinou formou předem dohodnutého podílu na dosažené částce
financování. Právní regulaci v České republice vztahující se nejen na činnosti crowdfundingových
platforem se věnuje druhá část této práce.
Pokud se investor rozhodne vložit své peněžní prostředky do některého projektu, investuje
je prostřednictvím platformy. Ta pak teprve prostředky při dosažení předem určené částky vydá
projektu často nepřímo za využití SPV48 či třetí osoby, kdy cenné papíry nebo účast na projektu
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Tato částka je na základě směrnice o prospektu upravena v nařízení vlády (č. 190/2011 Sb.) a činí 100 000 EUR.
Tato částka je na základě směrnice o prospektu upravena v nařízení vlády (č. 190/2011 Sb.) a činí 100 000 EUR.
45
Hloubková kontrola se ale bude v některých případech týkat i investorů, viz dále v této práci.
46
ESMA. Advice: Investment-based crowdfunding [online]. [cit. 2018-02-21]. Str. 9. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1560_advice_on_investmentbased_crowdfunding.pdf
47
§ 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů
48
Zkratka SPV („Special Purpose Vehicle“) znamená v češtině právnickou osobu, která byla založena (většinou
mateřskou obchodní společností – buď crowdfundingovou platformou, nebo třetí osobou) pro nějaký jeden konkrétní
účel.
44
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nabyde nejdříve SPV (resp. třetí osoba), která pak vydá své cenné papíry, které obdrží investor.49
Samozřejmě připadá v úvahu též varianta, kdy prostředky přejdou přímo vlastníkovi projektu,
který pak vydá investorovi opět skrze platformu cenné papíry.
Mezi nejznámější celosvětové platformy poskytující tento druh crowdfundingu patří
Seedrs nebo Crowdcube. V České republice sem spadá Fundlift, jedna z obecně nejznámějších
českých crowdfundingových platforem, která vznikla teprve nedávno (v roce 2016) jako platforma
české finanční skupiny Roklen a investiční skupiny Rockaway. Platformě Fundlift se podrobněji
věnuji ve třetí části práce.
Investiční crowdfunding využívají typicky rychle rozvíjející se začínající společnosti
v oblasti především technologických inovací (tzv. „start-up“), které ke svému dalšímu rozvoji
potřebují dostatek financí, ovšem získání peněžních prostředků klasickými způsoby financování
je pro ně většinou obtížné. Obtížnost zde představuje především to, že kupříkladu klasické
investiční fondy nerady poskytují prostředky podnikatelům v teprve vznikajícím odvětví, jejichž
budoucnost a úspěch jsou nejisté. Rizikovost investice je zde tedy značně vyšší než v již zaběhlém
odvětví. Investorovi hrozí i možnost, že přijde o svoji investici zcela, pokud nebude podnikatelský
záměr úspěšný. Proto je tedy tento způsob financování, jednak ze zdrojů soukromého kapitálu,
rizikových kapitálů nebo tzv. andělských investorů50, především v oblasti start-upů a jiných rychle
se rozvíjejících společností nejen oblíbený, ale spíše nutný51.
Crowdfunding jako způsob financování má přirozeně celou řadu výhod a nevýhod. Mezi
hlavní výhody pro příjemce prostředků lze jednoznačně zařadit možnost spolu se získáváním
prostředků zároveň provádět účinný marketing skrze samotnou crowdfundingovou platformu
a s tím související zjištění zájmu veřejnosti o konkrétní projekt. K nevýhodám naopak patří
nejistota získání potřebných prostředků (např. v případě odchodu investorů či nezájmu o daný
projekt) a možná rizika spojená s dodržováním právních předpisů, pokud například platforma
nedodržuje všechny regulatorní požadavky a příjemce prostředků pak v závislosti na tom může
nevědomě porušit právní předpisy taktéž. Pro případné investory výhodu představuje možnost
49

ESMA. Advice: Investment-based crowdfunding [online]. [cit. 2018-02-21]. Str. 9. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1560_advice_on_investmentbased_crowdfunding.pdf
50
V anglickém jazyce, především v USA, je používán tento pojem „angel investors“ pro ty investory, kteří poskytují
prostředky většinou start-upům, často pochází z okruhu rodiny nebo přátel dlužníka a poskytují i jen třeba
jednorázovou investici, aby začínající společnost měla možnost překonat finančně obtížné počátky své existence.
51
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ
PODNIKY (EVROPSKÁ KOMISE). Vysvětlení pojmu skupinové financování (crowdfunding): Průvodce pro malé
střední podniky [online]. 2017 [cit. 2018-02-21]. 36 s. ISBN 978-92-79-45183-6. Str. 15. Dostupné z:
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/d5e626ba-d7c8-11e6-ad7c01aa75ed71a1/language-cs
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zhodnotit svoji investici v zajímavém a potenciálně inovativním projektu. Nevýhodou naopak
může být už dříve zmíněná nejistota úspěchu teprve rozvíjejícího se projektu nebo nedostatek
informací o něm. To bývá častým problémem především z důvodu, že crowdfundingové platformy
lákají na vysoké zhodnocení investice, které ovšem může být podloženo nedostatečnými
informacemi uvedenými pouze na stránkách platformy, a často nezkušený potenciální investor
může učinit investici, která se nejen nedostatečně zhodnotí, ale dokonce se mu nemusí ani vrátit.
Dalším významným rizikem pro investory i příjemce prostředků patří případné problémy
komunikace s platformou nebo dokonce hrozba podvodných platforem52. Vzhledem k povaze
internetového prostředí nejsou přirozeně investoři (resp. jejich investice) chráněni jako
u klasických institucí (např. bank).

1.2.3. Druhy crowdfundingu v České republice
Dle

reportu

Current

State

of

Crowdfunding

in

Europe

evropského

centra

CrowdfundingHub z roku 2016 je v České republice nejrozšířenějším druhem crowdfunding
založený na odměnách. Na druhém místě se nachází úvěrový crowdfunding typu P2P lending,
který ovšem veřejností často ani není vnímán jako crowdfunding a který začal nabírat na popularitě
se vznikem již zmíněné platformy Zonky, která si „vybudovala veřejné uznání zdůrazněním,
že i lidé, kteří nesplňují kritéria bank, by měli mít také možnost získat úvěr“53. Dle reportu bylo za
rok 2015 získáno prostřednictvím odměnového crowdfundingu zhruba 1,7 milionu EUR.54
Na tento dokument se odkazuje i studie Evropské komise z prosince roku 201755. Dle Evropské
komise v Česku v roce 2015 fungovalo pět crowdfundingových platforem (Zonky, HitHit,
Startovač, SymCredit a Benefi)56. Nicméně ani jeden z uvedených dokumentů nereflektuje
zahájení provozu platformy Fundlift v roce 2016, i když CrowdfundingHub ji zmiňuje

52

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ TRH, PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ
PODNIKY (EVROPSKÁ KOMISE). Vysvětlení pojmu skupinové financování (crowdfunding): Průvodce pro malé
střední podniky [online]. 2017 [cit. 2018-02-21]. 36 s. ISBN 978-92-79-45183-6. Str. 11. Dostupné z:
https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/d5e626ba-d7c8-11e6-ad7c01aa75ed71a1/language-cs
53
CROWDFUNDINGHUB. Current State of Crowdfunding in Europe [online]. 2016 [cit. 2018-02-25]. Str. 24.
Dostupné z: https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/OxEPR2/current-statecrowdfunding-europe-2016.pdf
54
Ibid.
55
EVROPSKÁ KOMISE. Identifying market and regulatory obstacles to crossborder development of crowdfunding
in the EU: Final report December 2017 [online]. 2017 [cit. 2018-02-25]. DOI: 10.2874/65957. ISBN: 978-92-7966822-7. Str. 244. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171216-crowdfunding-report_en.pdf
56
EVROPSKÁ KOMISE. Identifying market and regulatory obstacles to crossborder development of crowdfunding
in the EU: Final report December 2017 [online]. 2017 [cit. 2018-02-25]. DOI: 10.2874/65957. ISBN: 978-92-7966822-7. Str. 245. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171216-crowdfunding-report_en.pdf
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v souvislosti s očekávaným růstem trhu v oblasti právě investičního druhu crowdfundingu57. Ke
dni dokončení této práce nebyl žádnou evropskou ani národní institucí proveden rozsáhlejší
průzkum, kolik crowdfundingových platforem v České republice funguje a kolik prostředků se
skrze ně ročně vybere. Podrobněji je crowdfundingovým platformám věnována třetí část této práce
na příkladu platformy Fundlift.

1.2.4. Crowdfunding vs. ICO
V souvislosti s nástupem tzv. „kryptoměn“ v posledních letech se začíná hovořit o novém
druhu crowdfundingu, a to o „ICO“ neboli „Initial coin offering“58, proto jsem se rozhodl na tomto
místě uvést alespoň základní informace. Některé zdroje59 ICO označují za zvláštní formu
či alternativu crowdfundingu. ICO funguje podobně jako investiční crowdfunding, ale investor
místo

peněžních prostředků v klasické

měně poskytuje skrze

platformu prostředky

ve formě kryptoměny (jako např. bitcoin či ethereum) a výměnou za to získává tzv.
„kryptotokeny“ (nikoliv podíl či cenné papíry). Tento typ investování získal nejvíce na popularitě
na přelomu roku 2017 a 2018, kdy bitcoin a další kryptoměny zaznamenaly extrémní růst hodnoty.
Pro držitele prostředků ve formě kryptoměny představuje lákavou možnost dalšího investování.
Pro vlastníky projektů naopak znamená jednodušší proces získání peněžních prostředků než
klasickou cestou skrze banky a jiné subjekty, především protože ICO spolu s kryptoměnami není
ve většině států nijak právně regulováno. Právě absence jakéhokoliv právního rámce se zdá být
problematická, neboť v nepřehledném internetovém prostředí může docházet k různým podvodům
a investoři mohou o své prostředky přijít bez jakéhokoliv protiplnění. Také tento aspekt odlišuje
ICO od crowdfundingu, který právně regulován je, což blíže rozebírám v následující části práce.
Rozvoj kryptoměn a ICO je tak velký, že se jeví vznik určité regulatoriky nutným. Nicméně jde
o velmi široké, otevřené a složité téma na delší diskusi, a proto se jím dále v této práci podrobněji
nezabývám.

57

CROWDFUNDINGHUB. Current State of Crowdfunding in Europe [online]. 2016 [cit. 2018-02-25]. Str. 24.
Dostupné z: https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/OxEPR2/current-statecrowdfunding-europe-2016.pdf
58
Český překlad pojmu ICO zatím neexistuje.
59
ENERGY PREMIER. ICO vs. crowdfunding — what’s different? In: Medium [online]. 2018 [cit. 2018-06-20].
Dostupné z: https://medium.com/@EnergyPremier/ico-vs-crowdfunding-whats-different-bc54f13ede79
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2. Právní regulace finančního crowdfundingu
V obecné rovině budou práva a povinnosti mezi provozovatelem crowdfundingové
platformy a vlastníkem projektu (příjemcem prostředků) zakotveny ve zprostředkovatelské
smlouvě, budou mít tedy soukromoprávní povahu. Vlastník projektu (zájemce) se zaváže ve
smlouvě zaplatit provozovateli (zprostředkovateli) odměnu za to, že provozovatel zajistí
prezentaci projektu skrze crowdfundingovou platformu a také bude shromažďovat peněžní
prostředky od veřejnosti (investorů) pro vlastníka projektu.60 Tyto vztahy musí být vzhledem k své
povaze přirozeně regulovány veřejným právem, čímž se zabývám v této části práce.

2.1. Obecná právní regulace crowdfundingu
Jak už jsem uvedl v kapitole 1.2., crowdfunding lze dělit na různé druhy a poddruhy.
Vzhledem k této rozmanitosti a také tomu, že crowdfunding je relativně novým pojmem,
nenalezneme na úrovni národní, ale ani na úrovni evropské žádnou komplexní právní úpravu
crowdfundingu. Z tohoto důvodu musíme hledat v existujících právních předpisech upravujících
ty jednotlivé oblasti práva, které se vztahují na konkrétní druh crowdfundingu. Jelikož hlavním
zaměřením této práce je obsáhnout právní regulaci finančního crowdfundingu, budu se věnovat
především jemu, respektive jeho poddruhu, tj. crowdfundingu investičnímu (kapitola 2.2.).
Nicméně níže uvádím alespoň základní právní rámec, který se dá přiměřeně vztáhnout na všechny
druhy i poddruhy crowdfundingu a který je pak podrobněji rozveden u jednotlivých druhů dále.
Spadá sem především (i) právní úprava shromažďování a nakládání s peněžními prostředky
od veřejnosti; (ii) předpisy proti praní peněz a opatření proti financování terorismu (AML61); (iii)
právní ochrana osobních údajů; a (iv) ochrana spotřebitele.
(i)

Shromažďování a nakládání s peněžními prostředky od veřejnosti
Crowdfundingová platforma může poskytovat platební služby (a ve většině případů tomu

tak bude) tím, že zprostředkovává převody bezhotovostních peněžních prostředků mezi
investorem a příjemcem prostředků. Z tohoto pohledu právní úpravu nalezneme v nové směrnici
o platebních službách (PSD II)62 a v taktéž novém zákoně o platebním styku (ZPS)63, do kterého
60

SCHEJBAL, Lumír. Je crowdfunding platební služba? In: Epravo.cz [online]. 2016 [cit. 2018-06-21]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/je-crowdfunding-platebni-sluzba-102126.html
61
Někdy též AML-CFT („Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism“).
62
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na
vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a
zrušuje směrnice 2007/64/ES
63
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
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byla v České republice směrnice PSD II transponována. Oba právní předpisy nabyly účinnosti 13.
ledna 2018 a nahradily původní směrnici o platebních službách (PSD)64 a starý zákon č. 284/2009
Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. I nový zákon o platebním styku stanoví, že
obchodní společnost, která chce poskytovat platební služby, musí předem získat povolení
k činnosti platební instituce, které uděluje Česká národní banka. Crowdfundingová platforma má
v zásadě dvě možnosti, zda do této regulace bude spadat či nikoliv.
(i)

Buď může platební služby (mezi investory, platformou a vlastníky projektu) svěřit
třetí osobě, tedy poskytovateli platebních služeb. Platforma tak bude mít často
zřízený účet u poskytovatele platebních služeb, který bude k transakcím využívat.
S touto variantou se u investičního druhu crowdfundingu setkáme poměrně často65.

(ii)

Druhou možnost představuje získání příslušného oprávnění poskytovatele
platebních služeb samotnou platformou.

Významně jednodušší možností pro platformy byla dříve možnost provozovat svoji činnost
na základě oprávnění jako tzv. „poskytovatel platebních služeb malého rozsahu“. I v současnosti
je toto oprávnění omezeno tím, že měsíční průměr částek jím provedených platebních transakcí
v České republice nesmí za dvanáct bezprostředně předcházejících měsíců přesáhnout částku
3 000 000 EUR. Zatímco ale podle původního zákona mohly crowdfundingové platformy využívat
oprávnění poskytovatele platebních služeb malého rozsahu už jen na základě registrace u ČNB,
podle nového zákona k tomuto oprávnění bude muset proběhnout povolovací řízení, čímž tento
typ oprávnění pro jednotlivé platformy výrazně klesl na atraktivitě.
V případě, že crowdfundingová platforma bude shromažďovat finanční prostředky od
některých investorů, kteří spadají pod zákon o investičních společnostech a investičních fondech
(ZISIF)66, bude třeba mít právě také na paměti právní regulaci zakotvenou v ZISIF. O této regulaci
pojednávám podrobněji dále v práci.
(ii)

Předpisy proti praní peněz a opatření proti financování terorismu (AML)
Na úrovni evropského práva nalezneme úpravu ve směrnici o předcházení využívání

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (AMLD)67. AMLD bude pozměněna
64

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním
trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES
65
MAZÚR, Ján. Regulation of Crowdfunding: Equity-Based Crowdfunding in Selected Member States of the EU.
Bratislava, 2017. Disertační práce. Comenius University in Bratislava, Faculty of Law. Vedoucí práce doc. JUDr.
Ľubomír Čunderlík, PhD. Str. 112.
66
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
67
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
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novou směrnicí, v současnosti v podobě návrhu směrnice ze dne 5. července 2016, který nese
označení COM/2016/0450 final - 2016/0208 (COD)68.
Na národní úrovni je tato problematika upravena v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů. Crowdfundingová platforma se může stát osobou povinnou podle § 2 zákona, zejména
v případě poskytování platebních služeb. Pak musí platforma plnit povinnosti ze zákona
vyplývající, především tedy provést dle § 7 identifikace a § 9 kontrolu klienta (již v podkapitole
1.2.2. zmíněná hloubková kontrola investora). Kontrolu bude muset mimo jiné platforma jako
povinná osoba provádět v případech, pokud bude přijímat od potenciálního investora částku
přesahující 15 000 EUR. Identifikaci dle § 7 odst. 1 zákona provádí platforma v případě, kdy je
zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR. Bez ohledu na tento limit také
ve všech případech v § 7 odst. 2 zákona, např. pokud jde o vznik obchodního vztahu. Pro platformy
má velký význam § 11 zákona stanovující podmínky, kdy k identifikaci investora není nutná jeho
fyzická přítomnost (to se jeví jako vhodné vzhledem k samotné povaze crowdfundingu).
Hlavním účelem opatření AML, jak už název napovídá, je zamezení legalizace výnosů
z trestné činnosti a zabránění či alespoň omezení financování terorismu.
(iii) Ochrana osobních údajů
V této oblasti dochází v roce 2018 k velkým změnám v souvislosti s evropským obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)69, a to konkrétně 25. května 2018, kdy GDPR nabývá
účinnosti. GDPR tak nahrazuje dosavadní směrnici o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 70. Nařízení též jakožto evropský
přímo použitelný právní předpis nahrazuje velkou část ustanovení českého zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Z povahy věci budou crowdfundingové platformy vždy pracovat s osobními údaji, a proto
se na ně GDPR vztáhne.

(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES
68
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
69
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů)
70
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
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(iv) Ochrana spotřebitele
Obecně bez ohledu na druh crowdfundingu bude platforma, resp. její provozovatel, pokud
je podnikatelem, mít k investorům povinnosti vyplývající z jejich postavení jakožto spotřebitelů.
Na národní úrovni půjde hlavně o povinnosti vyplývající jak už z občanského zákoníku (OZ)71,
tak ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. OZ
reprezentuje základní soukromoprávní úpravu ochrany spotřebitele jakožto slabší strany
v závazkových poměrech. V OZ nalezneme v § 419 samotnou definici spotřebitele, dále pak
úpravu spotřebitelských smluv v § 1810 a násl. (např. v § 1824 a násl. zvláštní ustanovení
o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem nebo v § 1841 a násl. úpravu smlouvy
o finanční službě). V zákoně o ochraně spotřebitele (jakožto veřejnoprávním předpise) jsou pak
zakotveny už konkrétní povinnosti ve vztahu ke spotřebiteli. Pokud příjemce prostředků
získávaných crowdfundingem není podnikatelem, použijí se na něj též příslušná ustanovení zákona
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti
s crowdfundingem a poskytováním úvěru crowdfundingovou platformou bude důležitý § 9 zákona
o spotřebitelském úvěru, který stanoví pro nebankovní poskytovatele povinnost poskytovat úvěry
na základě oprávnění uděleného ČNB.
Z evropských předpisů týkajících se ochrany spotřebitele je třeba zmínit základní směrnici
o právech spotřebitelů72 a dále pak směrnici o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na
dálku73. Stejně jako v případě vnitrostátní legislativy i na úrovni evropské nalezneme směrnici
o smlouvách o spotřebitelském úvěru74.

2.2. Právní regulace investičního crowdfundingu
Kapitola 2.1. se věnovala obecné právní regulaci crowdfundingu bez ohledu na konkrétní
druh, v této kapitole už bude rozebrána právní úprava týkající se konkrétně investičního druhu
crowdfundingu. Těžištěm zájmu bude veřejnoprávní úprava, soukromoprávní úprava byla již
načrtnuta v předchozích kapitolách.

71

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění
směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady
85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES Text s významem pro EHP
73
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro
spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES
74
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru
a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS
72
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Z evropských předpisů se k základním kamenům úpravy řadí především nová směrnice
o trzích finančních nástrojů (MiFID II)75, která spolu s nařízením o trzích finančních nástrojů
(MiFIR)76 nahradila 3. ledna 2018 původní směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID)77.
Transponována do vnitrostátních předpisů byla novelizací zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT).
V případě užití modelu, kdy investování skrze crowdfundingovou platformu probíhá tak,
že naplňuje znaky kolektivního investování, bude třeba mít na paměti též směrnici o správcích
alternativních investičních fondů (AIFMD)78, případně nařízení o sdělení klíčových informací
týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční
složkou (PRIIPs)79. Taktéž se může v některých případech vztáhnout na platformy směrnice
UCITS (v češtině SKIPCP)80. K těmto pak na vnitrostátní úrovni přistupuje zákon č. 240/2013 Sb.,
o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF).
Další oblastí, která je regulována už na úrovni EU, je právní úprava prospektu ve směrnici
o prospektu (PD)81, která byla na vnitrostátní úrovni transponována do ZPKT (konkrétně od § 34
až do § 36m). Směrnice o prospektu bude ovšem s účinností od 31. července 2019 nahrazena přímo
použitelným nařízením o prospektu (PR3)82.
Dále se samozřejmě také použijí všechny předpisy již uvedené v kapitole 2.1.

75

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů
a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU
76
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
77
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně
směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice
Rady 93/22/EHS
78
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních
investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (EU) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010
79
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sdělení klíčových
informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
80
Směrnice Evropského parlament a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních
předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
81
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování,
a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
82
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice
2003/71/ES
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2.2.1. Regulace trhů finančních nástrojů
Evropská úroveň
Co se týká právní úpravy na úrovni EU, tak pokud bude crowdfundingová platforma
provozovat investiční equity-based crowdfunding, připadá v úvahu možnost, že se na ní budou
vztahovat povinnosti vyplývající z MiFID II. Bude tomu tak za obdobných podmínek, jako tomu
bylo u původní MiFID. V čl. 4, odst. 1, bodu 1) MiFID II je „investiční podnik“ definován jako
právnická osoba, jejímž obvyklým předmětem činnosti či podnikání je odborné poskytování jedné
nebo více investičních služeb třetí osobě nebo odborný výkon jedné nebo více investičních
činností. V čl. 4, odst. 1, bodu 2) MiFID II nalezneme, co se rozumí „investičními službami
a činnostmi“. Jsou jimi služby a činnosti, jež jsou uvedeny v oddíle A přílohy I a týkají se
kteréhokoli z nástrojů uvedených v oddíle C přílohy I. I pokud ovšem crowdfundingová platforma
splní tyto podmínky, může se na ni vztahovat některá z výjimek uvedených v čl. 3 MiFID II. Pokud
platforma naplňuje podmínky pro výjimku v čl. 3, tak podle Evropské komise83 může i tehdy
poskytovat služby dle MiFID v daném státě, ale nemůže je poskytovat přeshraničně v jiných
členských státech. Platformy, na které se nevztahuje výjimka, mohou fungovat na základě tzv.
povolení MiFID, které je rozebráno níže. Na jeho základě mohou služby poskytovat i přeshraničně
v ostatních členských státech.
Dle dokumentu ESMA z června 201784 funguje 41 z 99 platforem, které v EU provozují
svoji činnost, právě na základě výjimky z čl. 3, a to ve Francii (22), Itálii (16) a Spojeném
království (3). Dále dle citovaného dokumentu má 33 platforem povolení MiFID, z toho pochází
jedna platforma z České republiky (Fundlift). Stav regulace v EU (resp. i EHP) znázorňuje
následující graf ze zmíněného dokumentu ESMA, který ukazuje množství platforem, které drží
příslušné oprávnění, v jednotlivých členských státech85:

83

EVROPSKÁ KOMISE. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Crowdfunding in the EU Capital
Markets
Union
[online].
3.
května
2016
[cit.
2018-06-05].
Str.
19.
Dostupné
z:
https://ec.europa.eu/info/system/files/crowdfunding-report-03052016_en.pdf
84
ESMA. ESMA response to the Commission Consultation Paper on Fintech: A more competitive and innovative
financial
sector
[online].
7.
června
2017
[cit.
2018-06-05].
Str.
12.
Dostupné
z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158457_response_to_the_ec_consultation_on_fintech.pdf
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ESMA. ESMA response to the Commission Consultation Paper on Fintech: A more competitive and innovative
financial
sector
[online].
7.
června
2017
[cit.
2018-06-05].
Str.
12.
Dostupné
z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158457_response_to_the_ec_consultation_on_fintech.pdf
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Jak už bylo uvedeno v kapitole 1.2., investoři v securities-based modelu získávají za
poskytnuté prostředky cenné papíry (dluhopisy, akcie apod.). Ty splňují definici „převoditelných
cenných papírů“ v MiFID II86. Pokud platforma poskytuje tyto cenné papíry, může tím naplnit
některou z kategorií poskytování investičních služeb dle už výše zmíněného oddílu A přílohy I
směrnice. Těmi jsou:
1) Přijímání a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů.
2) Provádění pokynů na účet zákazníka.
3) Obchodování na vlastní účet.
4) Správa portfolií.
5) Investiční poradenství.
6) Upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě
pevného závazku převzetí.
7) Umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí.
8) Provozování mnohostranného obchodního systému.
9) Provozování organizovaného obchodního systému.

86

Převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1. bodu 44) MiFID II rozumíme druhy cenných papírů, které jsou
obchodovatelné na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů. Mezi konkrétními případy ve směrnici
uvedenými nalezneme právě i akcie a dluhopisy.
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Zásadní roli zde tedy bude hrát skutečnost, zda a jaké z těchto služeb daná platforma nabízí87.
Dle průzkumu ESMA88 kupříkladu česká platforma Fundlift poskytuje čtyři z uvedených služeb,
a to:
-

Přijímání a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů (tato je
v EU obecně nejčastější – až v 70 % případů89).

-

Provádění pokynů na účet zákazníka.

-

Investiční poradenství.

-

Upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného
závazku převzetí.

V souhrnu tedy platí, že pokud crowdfundingová platforma poskytuje investiční služby dle
MiFID II ve vztahu k investičním nástrojům dle oddílu C přílohy I MiFID II, tak musí získat
povolení podle čl. 5 směrnice a postupovat v souladu se směrnicí. Takové povolení v širším slova
smyslu může mít několik podob. Jednak platforma může být přímo držitelem povolení, nebo bude
provozována jeho držitelem. Dle směrnice jde o tzv. „povolení investičního podniku“ (uděluje ho
v každém státě příslušná instituce, v České republice dle § 5 odst. 1 ZPKT v návaznosti na MiFID
II to bude ČNB vůči obchodníkům s cennými papíry).
Další možností je to, že se platforma stane vázaným zástupcem výše uvedeného investičního
podniku (který má platné povolení MiFID), který může vykonávat některé z činností investičního
podniku. Jeho zakotvení nalezneme v čl. 4 odst. 1 bodu 29) MiFID II a na vnitrostátní úrovni v
§ 32a a násl. ZPKT (ČNB zapisuje a vede seznam vázaných zástupců). Pak ale musí být splněny
tyto podmínky90:
(i)

vázaný zástupce (tedy crowdfundingová platforma) musí být spojen s autorizovanou
společností, která má MiFID povolení a která by převzala odpovědnost za jeho
jednání (to ale aktuálně není rozšířený obchodní model);

(ii)

vázaný zástupce může nabízet služby jen omezeně (pouze zprostředkování obchodů,
přijímání a předávání příkazů, umisťování nástrojů a poskytování poradenství);

87

Podle ESMA je rozhodující materiální povaha služeb (skutečná náplň), nikoli formální pojmenování.
ESMA. ESMA response to the Commission Consultation Paper on Fintech: A more competitive and innovative
financial
sector
[online].
7.
června
2017
[cit.
2018-06-05].
Str.
14.
Dostupné
z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158457_response_to_the_ec_consultation_on_fintech.pdf
89
Ibid.
90
ESMA. Advice: Investment-based crowdfunding [online]. [cit. 2018-06-06]. Str. 20. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1560_advice_on_investmentbased_crowdfunding.pdf
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(iii)

společnost, která má MiFID povolení, bude odpovědná za splnění MiFID požadavků;
a

(iv)

vázaný zástupce sám nepodléhá kapitálovým požadavkům.

Také musí být přijata taková organizační a řídící opatření jejichž cílem je zajistit ochranu majetku
klientů, vyvarování se střetu zájmů a jednat vždy v zájmu klientů.
Dalším požadavkem na investiční podniky je počáteční kapitál ve výši 730 000 EUR, pokud
nesplní podmínky buď pro osvobození, nebo pro nižší počáteční kapitál.91 Počáteční kapitál
ve výši 125 000 EUR musí mít investiční podnik, který neposkytuje služby obchodování
s finančními nástroji na vlastní účet a upisování finančních nástrojů s pevným závazkem převzetí,
ale který drží peníze nebo cenné papíry klientů a který nabízí jednu nebo více z těchto služeb:
a) přijímání a předávání objednávek investorů na finanční nástroje;
b) provádění objednávek investorů na finanční nástroje;
c) správu jednotlivých portfolií investic do finančních nástrojů.92
Členské státy také mohou povolit snížení kapitálového požadavku, kdy počáteční kapitál
minimálně 50 000 EUR pak mohou mít investiční podniky, které splní podmínky na snížený
kapitál ve výši 125 000 EUR a zároveň nejsou oprávněny držet peníze nebo cenné papíry klientů,
obchodovat na vlastní účet nebo upisovat finanční nástroje s pevným závazkem převzetí.
Dále mohou mít investiční podniky počáteční kapitál pouze ve výši 50 000 EUR, pokud
nemají povolení poskytovat doplňkovou službu uvedenou v bodě 1 oddíle B přílohy I MiFID93
(tj. úschova a správa finančních nástrojů na účet klientů včetně svěřenské správy a souvisejících
služeb, jako je správa hotovosti nebo zajištění, kromě vedení účtů cenných papírů na nejvyšší
úrovni) a které poskytují pouze jednu nebo několik investičních služeb a činností uvedených
v bodech 1, 2, 4 a 5 oddílu A přílohy I uvedené směrnice (přijímání a předávání příkazů týkajících
se jednoho nebo více finančních nástrojů; provádění pokynů na účet zákazníka; správa portfolií;
investiční poradenství), které nesmějí držet peníze nebo cenné papíry patřící jejich klientům,
a které z toho důvodu nemohou být nikdy dlužníky svých klientů94. K podmínce počátečního
91

Čl. 28 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnice 2006/48/ES a 2002/49/ES
92
Čl. 29 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnice 2006/48/ES a 2002/49/ES
93
Nařízení stále odkazuje na původní MiFID, ale uvedené podmínky jsou vypočteny v MiFID II úplně stejným
způsobem.
94
Čl. 4 odst. 1 bodu 2 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne
26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o
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kapitálu se v tomto případě ještě přidává povinnost mít pojištění profesní odpovědnosti, které
pokrývá celé území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče
při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 000 000 EUR na jednu pojistnou událost a souhrnně 1
500 000 EUR na všechny pojistné události za jeden rok95.
Crowdfundingové platformy se mohou požadavkům MiFID II vyhnout za předpokladu, že
neposkytují investiční služby z přílohy 1 oddílu A oné směrnice ve vztahu k finančním nástrojům
v příloze 1 oddílu C směrnice. V tomto případě platforma nemusí ke své činnosti získat dříve
uvedené povolení. K této situaci může tedy dojít, když bude platforma zprostředkovávat investici
do nástrojů, které nejsou převoditelnými cennými papíry, nástroji peněžního trhu a ani žádným
jiným nástrojem v příloze 1 oddílu C MiFID II.
Vnitrostátní úroveň ČR
Vzhledem k členství České republiky v Evropské unii je vnitrostátní právní úprava
finančních nástrojů přirozeně pod silným vlivem evropské regulace. Právě s přijetím MiFID II
došlo k transpozici této směrnice do ZPKT. Zákon nicméně už i před touto novelizací obsahoval
ustanovení vyplývající z dřívější MiFID.
Jak už bylo v úvodu k evropské úpravě poznamenáno, rozhodující pro to, zda
crowdfundingová platforma spadne do režimu zákona, bude to, jaký obchodní model zvolí a jaké
služby bude poskytovat. Výčet investičních nástrojů nalezneme v § 3 ZPKT a investičních služeb
(podobných jako v MiFID II, ale rozdělených na hlavní a doplňkové) v § 4 ZPKT. Dle § 4a hlavní
investiční služby a doplňkovou investiční službu „úschova a správa investičních nástrojů pro
zákazníka“ nesmí nikdo poskytovat bez povolení vydaného ČNB, pokud některý právní předpis
nestanoví jinak. ZPKT rozděluje oprávněné subjekty na obchodníka s cennými papíry (§ 5 ZPKT),
investičního zprostředkovatele (§ 29 ZPKT) a vázaného zástupce (§ 32a ZPKT)96. ČNB nad těmito
subjekty vykonává působnost dohledového orgánu.
Obchodník s cennými papíry má, co se týká poskytování služeb, oprávnění nejširší, ale
zároveň jsou na něj kladeny nejpřísnější požadavky.

změně nařízení (EU) č. 648/2012
95
Čl. 31 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnice 2006/48/ES a 2002/49/ES
96
V MiFID II. je používán pojem „investiční podnik“ zmíněný již dříve v práci. V českém právním prostředí tento
pojem používaný není. Definici investičního podniku ve směrnici tak mohou v některých případech naplnit uvedené
oprávněné subjekty. V největším měřítku ji z důvodu nejširšího oprávnění naplní obchodník s cennými papíry.
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Naopak investiční zprostředkovatel dle § 29 odst. 1 ZPKT může poskytovat pouze hlavní
investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) ZPKT, tedy „přijímání a předávání pokynů
týkajících se investičních nástrojů“ a „investiční poradenství týkající se investičních nástrojů“.
Tyto služby však může poskytovat jen ve vztahu k některým cenným papírům uvedeným v § 29
odst. 3 ZPKT. Zároveň se dále v § 29 ZPKT stanoví, že investiční zprostředkovatel nesmí
v souvislosti s poskytováním investičních služeb přijímat peněžní prostředky nebo investiční
nástroje zákazníků a že může při poskytování hlavní investiční služby (uvedené výše) předávat
pokyny pouze obchodníkovi s cennými papíry, bance, investiční společnosti, a dalším subjektům
s potřebným oprávněním. Investiční zprostředkovatel může poskytovat služby pouze na základě
povolení k činnosti, které po splnění podmínek uděluje ČNB97.
Podle § 32c ZPKT vázaný zástupce potřebuje k tomu, aby mohl vykonávat svoji činnost, být
po splnění příslušných podmínek zapsán do seznamu vedeného ČNB. Samostatně může vázaný
zástupce pouze poskytovat službu „investiční poradenství“. Nicméně může zařídit, a popřípadě
i uzavřít, obchody týkající se služby „přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních
nástrojů“ a „upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání“, pokud
je zastoupený k jejich poskytování oprávněn (příp. ještě propagovat investiční služby, které je
zastoupený oprávněn poskytovat)98.
Crowdfundingová platforma může tedy podle ZPKT nabízet služby na základě jednoho ze tří
výše uvedených oprávnění. Pokud ale získá oprávnění investičního zprostředkovatele nebo
vázaného zástupce, rozsah její činnosti bude velmi omezený. Do toho ještě v těchto případech
platforma musí mít napojení na obchodníka s cennými papíry. Z tohoto důvodu se jeví jako
výhodnější, aby získala přímo oprávnění nejširší – obchodníka s cennými papíry. Požadavky na
obchodníka s cennými papíry, aby mohl získat od ČNB povolení, jsou uvedeny v § 6 a násl. ZPKT.
Také tam nalezneme všechny dokumenty, které žadatel musí předložit, a v § 9a zákona je
stanovena kapitálová přiměřenost a angažovanost (tj. podmínky pro zachovávání kapitálu
připomínající požadavky kladené na banky). Nutný počáteční kapitál je v souladu s evropskou
úpravou, která byla rozebrána již na předchozích stránkách práce. Zákon obchodníkům s cennými
papíry ukládá ještě řadu dalších povinností. Nutně zmiňuji povinnost uloženou v § 15i ZPKT, také
nazývanou jako „test vhodnosti“, kdy při poskytování hlavních investičních služeb, s výjimkou
některých služeb, musí obchodník s cennými papíry požádat zákazníka o informace o jeho (i)
odborných znalostech a (ii) zkušenostech, a to v oblasti investic. Tato povinnost již vyplývá

97
98

Podrobnosti jsou upraveny v § 30 ZPKT.
§ 32a odst. 1 písm. a) ZPKT
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z čl. 25 odst. 3 MiFID II. Zjednodušeně se dá říct, že jde o posouzení, jestli je daná investiční
služba pro klienta obchodníka s cennými papíry vhodná. Z této povinnosti připouští zákon v § 15k
výjimky za splnění určitých podmínek. Pro crowdfundingové platformy má největší význam
podmínka uvedená v § 15k odst. 1 písm. a) zákona. Jedná se o případy, kdy požadovaná investiční
služba je poskytována z podnětu zákazníka a týká se pouze jednoduchého investičního nástroje.
Ty jsou vypočteny v § 15k odst. 3 zákona a vychází z výčtu v čl. 25 odst. 4 MiFID II. Ve směrnici
nalezneme i tzv. „jiné nekomplexní finanční nástroje“. Jak uvádí ve své práci Jan Vacula99, ESMA
dovodila, že v praxi finanční nástroje typicky užívané crowdfundingovými platformami nemají
sekundární trh a možnost zcizení je velmi omezená (investor musí sám nalézt případného
kupujícího), z čehož plyne, že je nelze zařadit do kategorie nekomplexních nástrojů, a proto
platformy budou muset test vhodnosti provádět100.
Ze všech uvedených důvodů bude pravděpodobně pro crowdfundingovou platformu získání
povolení u ČNB nejen časově, nýbrž i finančně náročné. Právě z tohoto důvodu se sluší znovu
připomenout, že ZPKT se na crowdfundingovou platformu neaplikuje automaticky, ale až tehdy,
když bude poskytovat služby v zákoně uvedené. To samozřejmě reflektuje i evropskou úpravu
v MiFID II. Dalo by se shrnout, že se ZPKT nepoužije zejména v případech, kdy platforma nebude
investorům umožňovat nákup cenných papírů, ale kupříkladu pouze možnost získat podíl na zisku
(za předpokladu, že bude daný projekt úspěšný).

2.2.2. Regulace kolektivního investování
Rozhodl jsem se tuto podkapitolu nedělit striktně na evropskou a vnitrostátní úroveň
z důvodu jejich velmi úzké vzájemné propojenosti.
V úvodu této kapitoly jsem zmínil užití modelu, kdy investování skrze crowdfundingovou
platformu probíhá tak, že splňuje podmínky kolektivního investování. Národní úpravu fondů
kolektivního investování (FKI) nalezneme v ZISIF, kde tvoří jakousi druhou větev investičních
fondů vedle fondů kvalifikovaných investorů. Z povahy samotného crowdfundingu (který je
přístupný široké veřejnosti) se zde dále nevěnuji fondům kvalifikovaných investorů. ZISIF jako
99

VACULA, Jan. Alternativní financování malých a středních podniků. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita
Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědy. Vedoucí práce Kotáb, Petr. Str. 34. Dostupné
z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/92281/DPTX_2016_1_11220_0_322169_0_187036.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
100
ESMA. Advice: Investment-based crowdfunding [online]. [cit. 2018-06-13]. Str. 15-16. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1560_advice_on_investmentbased_crowdfunding.pdf
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takový představuje právní regulaci výdělečné činnosti, která spočívá ve shromažďování prostředků
od dvou a více investorů za účelem investování na základě určené strategie. Pro crowdfundingové
platformy je tato právní úprava důležitá, protože „fondy kolektivního investování lze označit za
investiční fondy určené pro veřejnost, neboť jejich obhospodařovatel disponuje příslušným
oprávněním získávat peněžní prostředky od veřejnosti, a to bez další specifikace, tedy včetně
drobných investorů“101. FKI lze rozdělit na dvě skupiny, a to na fondy standardní a speciální. Ty
standardní jsou upraveny v evropské směrnici UCITS (v českém jazyce SKIPCP)102 a jsou
vybaveny tzv. evropským pasem, což znamená, že jejich obhospodařovatel má oprávnění nabízet
investice do nich i v jiných členských státech EU. Speciální FKI jsou upraveny ve směrnici
o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) a evropský pas mohou využívat jen
v omezených případech103. FKI lze založit pouze v omezených právních formách (standardní FKI:
otevřený podílový fond, SICAV; speciální FKI: otevřený nebo uzavřený podílový fond, a.s.,
SICAV). Právní regulace FKI je oproti fondům kvalifikovaných investorů přísnější z důvodu
ochrany veřejnosti, která má zde širší přístup k investování. ZISIF připouští veřejnosti investování
i do speciálních FKI, ale v tom případě musí správce splnit právě přísnější kritéria (už zmíněná
limitace právní formy, obhospodařovatelem může být jen obhospodařovatel oprávněný přesáhnout
rozhodný limit, jsou zde určité investiční limity a různé informační povinnosti vůči investorům).
Na crowdfundingovou platformu se tak může vztáhnout právní úprava v AIFMD a ZISIF,
pokud její činnost bude splňovat podmínky kolektivního investování zakotvené v těchto
předpisech. V některých případech se na platformu vztáhne i nařízení o sdělení klíčových
informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů
s investiční složkou (PRIIPs), které ukládá tvůrcům104 investičních produktů, aby retailovým
investorům poskytovali tzv. „sdělení klíčových informací“, tedy stručný (max. tři strany dlouhý)
dokument shrnující klíčové informace o těchto produktech105. Toto nařízení mimo jiné v čl. 17
umožňuje za splnění určitých podmínek dohledovým orgánům omezit či zakázat činnost
subjektům, na které se PRIIPs vztahuje.
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Co se týká AIFMD, hlavním předmětem úpravy obsažené ve směrnici jsou tzv.
„alternativní investiční fondy“ (AIF). Těmi podle směrnice106 rozumíme subjekty kolektivního
investování včetně jejich podfondů, které:
(i)

získávají kapitál od většího počtu investorů s cílem investovat jej v souladu
s určitou investiční politikou ve prospěch těchto investorů;

(ii)

nejsou povinny získat povolení podle článku 5 SKIPCP.

Dle už dříve citovaného dokumentu ESMA (týkajícího se investičního druhu
crowdfundingu)107 platformy, které provozují crowdfunding založený na nepřímých investicích do
projektů, obvykle používají SPV vytvořené pro daný projekt, aby investoři mohli zvolit jednotlivé
projekty, do kterých by investovali. Nicméně model platformy využívající kolektivní investování
v Evropě není podle ESMA běžný, proto k této úpravě už doplním jen krátce.
AIFMD bude aplikovatelná vůči platformě, která spravuje subjekty kolektivního
investování (vně případů spadajících pod SKIPCP) a získává kapitál od většího množství investorů
za účelem investovat tyto prostředky ve prospěch těchto investorů v souladu s vymezenou
investiční politikou (v rámci své pravidelné obchodní činnosti). V tomto případě by investičním
subjektem (SPV) mohl být AIF.108 Nicméně čl. 2 odst. 3 AIFMD obsahuje výjimky, kdy se
směrnice nepoužije. Mezi ně patří i „holdingové společnosti“109. Ale podle ESMA „to vypadá, že
holdingové společnosti založené platformami za účelem seskupení podílů investorů ve společnosti
jsou založeny za účelem získání výnosů z eventuálního prodeje podniku v rámci projektu. Z tohoto
důvodu se na holdingové společnosti založené dosavadními platformami výjimka pro holdingové
společnosti (podle čl. 2 odst. 3 písm. a) AIFMD) neuplatní a mohou být považovány za AIF“110.
Z tohoto důvodu se může stát, že i kdyby platformy vytvořily holdingovou společnost, aby skrze
ni byly odčerpávány zisky, tak se výjimka nepoužije a na onu společnost se AIFMD bude normálně
vztahovat.
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AIF musí být spravován správcem, kterým se dle čl. 4 odst. 1 písm. b) AIFMD rozumí
právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je správa jednoho nebo více
alternativních investičních fondů. Správce pak může být buď samostatnou osobou, nebo jím může
být i samosprávný AIF. K činnosti musí mít správce příslušné povolení, které upraví národní
právní předpis. V případě, kdy by crowdfundingová platforma nabízela investorům možnost
investovat své prostředky do AIF, tak bude muset povolení podle AIFMD získat, neboť naplní
výše uvedenou definici správce. Co se týká činností, které může crowdfundingová platforma jako
správce dle AIFMD provádět, tak je nalezneme v příloze I směrnice. Tam je uvedeno, že „při
správě alternativního investičního fondu správce vykonává alespoň tyto činnosti spojené se
správou investic: a) správu portfolií; b) řízení rizik“. Z toho se dá a contrario dovodit, že pokud
platforma nebude tyto činnosti vykonávat ve vztahu k investorům (i v případě samostatné SPV),
tak ji nelze považovat za správce AIF. Tyto činnosti se ovšem odlišují od služeb uvedených
v MiFID II, které jsem rozebíral v předchozí podkapitole. Proto je důležité, které konkrétní služby
(činnosti) má platforma zájem nabízet (provozovat), neboť podle toho musí získat příslušné
oprávnění. Výjimku tvoří tzv. „vedlejší služby“ zakotvené v čl. 6 odst. 4 písm. b) AIFMD. Jde
o služby: (i) investiční poradenství; (ii) úschova a správa v souvislosti s akciemi nebo podílovými
jednotkami subjektů kolektivního investování; (iii) přijímání a předávání pokynů v souvislosti
s finančními nástroji. Tyto služby (za předpokladu, že má správce i povolení podle AIFMD
k poskytování služby „správa jednotlivých investičních portfolií“ a že to vůbec dovolí členský
stát) může správce poskytovat i jen na základě povolení AIFMD. Co se týká počtu platforem
fungujících na základě tohoto povolení, odkazuji na graf ESMA na str. 26 této práce. Ten byl
vytvořen v roce 2017, aktuálnější data bohužel ke dni publikace této práce nejsou dostupná.
Jak už bylo v této podkapitole uvedeno, v souvislosti s vnitrostátní úpravou
crowdfundingová platforma bude spadat do režimu ZISIF, pokud z její strany dochází ke
shromažďování finančních prostředků od investorů v rozsahu a způsobem, který naplní prvky
kolektivního investování. Působnost ZISIF je vymezena v § 2 až § 4 zákona negativním způsobem,
tedy na které činnosti se nevztahuje. Právní úprava se týká především obhospodařování
investičních fondů, které mají své finesy a dělí se na určité druhy, jak jsem již zmínil dříve.
Obhospodařováním rozumíme správu majetku fondu a investování na účet fondu. Jakousi
alternativu ke klasickému obhospodařování, též upravenou v ZISIF, může představovat „správa
majetku srovnatelná s obhospodařováním“ dle § 15 zákona. Tu může vykonávat pouze právnická
osoba zapsaná v seznamu vedeném ČNB, která není oprávněna obhospodařovat investiční fondy,
ale v České republice výdělečně spravuje nebo chce spravovat majetek živnostenským nebo jiným
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obdobným způsobem. Takový správa spočívá ve shromáždění peněžních prostředků nebo penězi
ocenitelných věcí od investorů za účelem jeho společného investování na základě určené strategie
ve prospěch těchto investorů. Aby se ovšem jednalo o správu majetku srovnatelnou
s obhospodařováním, nesmí být přesaženy limity zakotvené v § 16 zákona, kde je i určeno vše, co
se do těchto limitů započítává. Pokud by došlo k přesažení těchto limitů, musí dotčená právnická
osoba podat žádost o udělení příslušného povolení do 30 dnů poté, co se dozví nebo mohla
dozvědět o přesažení rozhodného limitu, ledaže v této lhůtě zajistí, aby již nadále rozhodný limit
nepřesahovala111.
Crowdfundingová platforma by dle § 7 ZISIF mohla mít podobu „investiční společnosti“,
která by byla na základě povolení uděleného ČNB oprávněna obhospodařovat nebo provádět
administraci investičního fondu tvořeného prostředky, které do něj vložili investoři za účelem
získání podílu na projektu, pro který se crowdfundingová kampaň vede. Jinou možností by mohla
být varianta, kdy crowdfundingová platforma bude mít podobu „samosprávného investičního
fondu s právní osobností“112. Ten musí mít opět povolení udělené ČNB. Jeho obhospodařovatelem
je on sám, ale na rozdíl od investiční společnosti nesmí obhospodařovat jiný investiční fond než
sám sebe. Tento model se proto nezdá být ideálním pro crowdfundingové platformy, jelikož ty
nabízejí větší množství různých projektů, které mohou být typicky financovány z rozdílných
fondů, které by pak musely každý zvlášť získat oprávnění od centrální banky. Praktičtější se jeví
situace, kdy bude fondy obhospodařovat sama crowdfundingová platforma.
Také se liší výše počátečního kapitálu, kdy u investiční společnosti musí tvořit alespoň
částku odpovídající 125 000 EUR a u samosprávného investičního fondu alespoň částku více než
dvojnásobnou (odpovídající 300 000 EUR). V zákoně jsou dále upraveny podmínky, za kterých
postačí počáteční kapitál nižší.113
Dá se shrnout, že pro aplikaci předpisů výše uvedených bude rozhodující podoba konkrétní
crowdfundingové platformy. Samotná úprava nabízení investic do investičních fondů se nachází
v § 294 a násl. ZISIF.

111

§ 17 odst. 1 ZISIF
§ 8 a násl. ZISIF
113
§ 29 a násl. ZISIF
112
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2.2.3. Regulace prospektu
S již dříve rozebranou právní úpravou investičních nástrojů podle MiFID II úzce souvisí
regulace tzv. prospektu. Jedná se o to, že při veřejné nabídce cenných papírů musí být vypracován,
uveřejněn a příslušným státním orgánem schválen tzv. prospekt, který obsahuje údaje nezbytné
pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených (navíc také majetku
a dluhů, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace emitenta
a případně třetí osoby zaručující se za splacení cenných papírů)114.
Právní úpravu prospektu nalezneme, jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, ve
směrnici o prospektu (PD)115, která byla na vnitrostátní úrovni transponována do ZPKT (konkrétně
§ 34 až § 36m). Směrnici o prospektu nahradí s účinností od 31. července 2019 přímo použitelné
nařízení o prospektu (PR3)116. Základ české právní regulace včetně konkrétních povinností jsem
předestřel v podkapitole 1.2.2. věnované vymezení investičního druhu crowdfundingu.
PD se použije jen na finanční nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle
MiFID117. Pokud nepůjde o finanční nástroj dle MiFID, bude povinnost zveřejňovat informace
závislá na vnitrostátním právu, jelikož se MiFID nepoužije. Je nutné upozornit, že pokud nabízené
finanční nástroje jsou převoditelnými cennými papíry, PD se uplatní, i když se na
crowdfundingovou platformu MiFID nevztahuje z jiných důvodů, jestliže k aplikaci PD vede
velikost nabídky nebo povaha investora.118 Směrnice se nepoužije na cenné papíry uvedené
v čl. 1 odst. 2 PD a v čl. 4 PD nalezneme další výjimky z povinnosti zveřejnit prospekt. Tyto
výjimky mají zásadní význam pro crowdfundingové platformy. Především se sluší zmínit, že se
směrnice nevztahuje na cenné papíry zahrnuté v nabídce s celkovou hodnotou protiplnění v EU
nižší než 5 000 000 EUR (tento limit se vypočítává za období 12 měsíců)119. Tento limit stanovený
směrnicí je určen členským státům, které mohou stanovit i hranici přísnější při implementaci
114

§ 36 odst. 1 ZPKT
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být
zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice
2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a
směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné
papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu
116
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice
2003/71/ESText s významem pro EHP
117
PD stále odkazuje na původní MiFID, ale vzhledem k přímému nahrazení novou směrnicí (MiFID II) se shodnou
definicí převoditelných cenných papírů, můžeme pravděpodobně použít i ji.
118
ESMA. Advice: Investment-based crowdfunding [online]. [cit. 2018-06-10]. Str. 14. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1560_advice_on_investmentbased_crowdfunding.pdf
119
Čl. 1 odst. 2 písm. h) PD
115
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směrnice. V České republice podle § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT zákonodárce stanovil tuto hranici
na 1 000 000 EUR (výjimka se vztáhne pro částku nižší než tento limit). Směrnice se též nevztáhne
na případy nabídky cenných papírů určené méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám
v jednom členském státě (jiným než kvalifikovaným investorům – pro ně výhradně totiž nemusí
být prospekt zveřejněn při jakémkoliv množství investorů). Dále se povinnost zveřejnit prospekt
nevztahuje na nabídky uvedené v čl. 3 odst. 2 PD. Kupříkladu se jedná o nabídku cenných papírů
s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100 000 EUR nebo nabídku cenných papírů
s celkovou hodnotou protiplnění v EU nižší než 100 000 EUR (tento limit se vypočítá též za období
12 měsíců). Z těchto výjimek plyne, že se na crowdfundingovou platformu směrnice sama často
vůbec nepoužije. Pokud podle pravidel uvedených výše není povinnost zveřejnit prospekt podle
PD, ale jde o nabídku finančních nástrojů dle MiFID, použijí se pravidla zveřejňování podle této
směrnice120, které ale už nemusí pro investory znamenat tak přehledné shrnutí potřebných
informací. I pokud se evropské předpisy na crowdfundingovou platformu nepoužijí, bude nutné
zjišťovat, zda se na platformu náhodou nevztahuje vnitrostátní právo upravující prospekt (v ČR
tedy ZPKT).
Od 31. července 2019 bude směrnice nahrazena, jak již bylo zmíněno, evropským
nařízením (PR3). Čl. 1 odst. 3 PR3 stanoví, že se v žádném případě nevztahuje na emise do 1 000
000 EUR. Zde nedochází na vnitrostátní úrovni v ČR ke změně. Velkou změnu přináší čl. 3 odst.
2 PR3, podle něhož může členský stát osvobodit od povinnosti uveřejnit prospekt emise až do
celkové hodnoty 8 000 000 EUR (oproti původním 5 mil. EUR viz předchozí odstavec). Podle
některých zdrojů by tak mohlo dojít ke zvýšení limitu i na úrovni vnitrostátního práva. „Vzhledem
k tomu, že nyní účinný „český“ limit 1.000.000 EUR patří spíše v Evropě k nižším (pro srovnání,
např. v Lucembursku platí limit 1.500.000 EUR, v Polsku a Švédsku 2.500.000 EUR, v Chorvatsku,
ve Španělsku či ve Velké Británii 5.000.000 EUR), bylo by vhodné, aby při adaptaci Nařízení
v českém právním řádu došlo ke zvýšení limitu pro osvobození od povinnosti uveřejnit prospekt.
Není přitom vyloučeno ani zvýšení tohoto limitu na maximálních 8.000.000 EUR.“121 Tato změna
může ovšem vést k ještě větším rozdílům v právní úpravě mezi jednotlivými členskými státy
a částečně tak vlastně bránit přeshraničnímu obchodu.
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ESMA. Advice: Investment-based crowdfunding [online]. [cit. 2018-06-10]. Str. 14. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1560_advice_on_investmentbased_crowdfunding.pdf
121
MURÁR, Filip. Co přinese nové evropské nařízení o prospektu? In: Epravo.cz [online]. 22. března 2018 [cit. 201806-10]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinese-nove-evropske-narizeni-o-prospektu-107331.html
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Pro crowdfundingové platformy může představovat zajímavou alternativu tzv. „unijní
prospekt pro růst“122, který zakotvuje čl. 15 PR3 a který budou moci využít emitenti určitých
kategorií, v našem případě hlavně „malé a střední podniky“123. Pro ně tento speciální typ prospektu
znamená jistou úlevu ve smyslu, že bude obsahovat jednoduché formulace a emitentům se bude
snadno vyplňovat124. Mezi další změny, které přináší PR3, lze ještě zařadit zjednodušení a zvýšení
srozumitelnosti shrnutí prospektu pro investory (maximální délka se zkracuje na sedm stran
formátu A4 oproti dosavadnímu rozsahu nejvýše 7 % délky celého prospektu a nejvýše patnácti
stranám).
Dle PD musí být prospekt schválen příslušným orgánem členského státu, do té doby
nemůže být zveřejněn. V České republice je tímto orgánem ČNB. Úpravu schvalovacího procesu
nalezneme v § 36c ZPKT. Po schválení má konkrétní prospekt platnost 12 měsíců. Prospekt
samotný musí být dle zákona formulován srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu.
V souvislosti s crowdfundingem má prospekt velký význam, protože se investování často účastní
investoři, kteří mají jen omezené či dokonce žádné znalosti a zkušenosti s obchodováním s danými
finančními nástroji. Ovšem z důvodů dříve uvedených nebudou mít platformy vždy povinnost
prospekt uveřejnit a v těchto případech tak může docházet mezi platformou a investorem
k určitému informačnímu deficitu.

2.2.4. Porušení právní regulace crowdfundingu
Právní úprava rozebraná v předchozích podkapitolách přirozeně reflektuje možnost
porušení stanovených pravidel a spojuje s tím různé sankce. V souvislosti s účinností nového
zákona o odpovědnosti za přestupky125 došlo ke sjednocení terminologie správních deliktů, a proto
se přestupku mohou již dopustit nejen nepodnikající fyzické osoby, ale i podnikající fyzické osoby
a právnické osoby.
V ZISIF nalezneme úpravu přestupků v § 599 a násl., přičemž systematika vychází
z rozdělení podle toho, kdo se dopustil jednání zakládající odpovědnost za přestupek126. Sankce

122

V anglickém jazyce „EU Growth Prospectus“
Čl. 2 písm. f) PR3: (i) společnosti, které podle své poslední roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky
splňují nejméně dvě z následujících tří kritérií: průměrný počet zaměstnanců v posledním účetním roce nižší než 250,
celková bilanční suma nepřesahující 43 000 000 EUR a roční čistý obrat nepřesahující 50 000 000 EUR; (ii) malé a
střední podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 MiFID II
124
Čl. 15 odst. 1 PR3
125
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
126
Přestupky jsou rozděleny na přestupky obhospodařovatele, administrátora, investičního fondu s právní osobností,
investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a
123
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představují především peněžité pokuty s velmi vysokou horní hranicí. Jejich hlavním účelem je
mimo jiné ochrana veřejnosti, neboť ta může být často v nevýhodném či slabém postavení vůči
oprávněným subjektům.
V ZPKT jsou přestupky zakotveny v § 157 a násl. Pro tyto přestupky platí obdobně
charakteristika uvedená v předchozím odstavci. Jako příklad uvádím přestupek právnických
a podnikajících fyzických osob zakotvený v § 162 odst. 3 písm. a) zákona spočívající v tom, že
tato osoba veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35 zákona.
Za tento přestupek jí může být dle § 162 odst. 7 zákona uložena pokuta až do 10 000 000 Kč.
Crowdfundingová platforma musí tedy před zahájením činnosti pečlivě zjistit a prověřit,
která všechna oprávnění a povolení od státních orgánů musí získat, aby mohla nabízet služby
v souladu s objektivním právem a nenaplnila tak některou ze skutkových podstat přestupků zde
uvedených. Především z této kapitoly vyplývá, že vzhledem k velkému množství právních
předpisů, které se mohou na platformu vzhledem k její činnosti vztahovat, může být počáteční fáze
přípravy samotných podmínek existence platformy časově i finančně velmi náročná.

hlavního administrátora, depozitáře a hlavního podpůrce, podnikajících fyzických osob, právnických osob, fyzických
osob (nepodnikajících),
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3. Investiční crowdfundingové platformy v České republice
Jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.2.2. této práce, v České republice vyvíjí činnost
povahy investičního druhu crowdfundingu platforma Fundlift. Ta vznikla v roce 2016 jako
samostatná platforma české finanční skupiny Roklen a investiční skupiny Rockaway. Provozována
je obchodní společností Fundlift, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO 03876292, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 239256 (dále jen „Fundlift, s.r.o.). Fundlift, s.r.o. je vlastněna obchodními
společnostmi Rockaway Capital SE (podíl 10 % na základním kapitálu) a Roklen Holding a.s.
(podíl 90 % na základním kapitálu). Fundlift je ke dni publikace této práce v České republice
jedinou platformou provozující investiční crowdfunding. Fundlift se zaměřuje na zprostředkování
financování nejen start-upů v oblasti technologií, ale i ostatních společností v jiných sektorech
trhu.
Podle internetových stránek Fundliftu je investování na Fundliftu „regulovanou aktivitou
na kapitálových trzích“127. Investování na této platformě probíhá přímo skrze obchodní společnost
Roklen360 a.s., obchodníka s cennými papíry, který má povolení od ČNB dle § 5 ZPKT128.
Tato část práce se na příkladu platformy Fundlift zaměřuje na skutečné fungování
investičního crowdfundingu v České republice a představuje tedy svoji praktičtěji orientovanou
stranu.

3.1. Obecně o platformě Fundlift
Pro investory Fundlift představuje možnost investovat do obchodních společností
prostřednictvím

koupě

podílu

nebo

tzv.

„konvertibilních

investičních

certifikátů“

či „minibondů“129. Tyto jednotlivé možnosti investování jsou pak podrobněji stanoveny
u jednotlivých projektů v emisních podmínkách vydávaných emitentem cenných papírů (konkrétní
obchodní společností).

127

FUNDLIFT. O nás. In: Fundlift [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.fundlift.cz/#/stranka/o-nas
Tuto skutečnost lze ověřit nahlédnutím do seznamů regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu
vedených ČNB, které umožňují dálkový přístup přes aplikaci na internetových stránkách ČNB. Pro úplnost přikládám
i
přímý
odkaz
na
vizitku
obchodní
společnosti
Roklen360
a.s.,
a
to
zde:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=3853&p_VER_ID=1014&p_DAT
UM=10.06.2018&p_ROL_KOD=
129
FUNDLIFT. O nás. In: Fundlift [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.fundlift.cz/#/stranka/o-nas
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a) Podíl
Klasický podíl představuje majetkovou účast na základním kapitálu obchodní společnosti,
do které investice směřuje. Podíl má vedle kvantitativní (míra účasti) také kvalitativní stránku,
tedy jsou s ním spojena práva a povinnosti investorů jako společníků dané společnosti, které
upravuje společenská smlouva a příslušné právní předpisy130. Podle nich může mít obchodní
společnost různé podoby. Z důvodu přípustnosti převoditelnosti podílu má pro účely
crowdfundingu největší význam právní úprava akciové společnosti a případně i společnosti
s ručením omezeným.
b) Investiční certifikát
Investičním certifikátem rozumíme dluhový cenný papír, který má povahu dluhopisu,
ale za předem stanovených podmínek definovaných v emisních podmínkách certifikátu (když
nastane některá dopředu předvídaná situace) se „konvertují“ (přemění) na podíl v obchodní
společnosti. Situací či událostí, na základě které dochází ke konverzi, bude především nové
financování společnosti investorem či prodej podílu společnosti. Mechanismus této konverze
upraví emisní podmínky. Certifikát může též obsahovat právo na obdržení úrokového výnosu,
pokud to v konkrétním případě emisní podmínky připouští.131
c) Minibond
Na rozdíl od předchozího minibond nezakládá podíl v obchodní společnosti, ale má povahu
cenného papíru ve formě dluhopisu a je s ním spojeno právo investora na výplatu úroku z částky,
kterou poskytl dané společnosti. Společnost se vydáním minibondu stává dlužníkem vůči
investorům, kteří minibond koupili (jako u klasického dluhopisu). Po uplynutí určité doby tak musí
investorům proti cennému papíru daný dluh splatit. Délka splatnosti se u jednotlivých projektů liší.
V době psaní této práce byly na Fundliftu nabízeny projekty s průměrnou délkou splatnosti tři
roky. Na webových stránkách Fundliftu je k minibondům uvedeno ještě následující: „V každé
emisi Minibondů je předem stanovená velikost emise, úroková míra, jmenovitá hodnota a datum
splatnosti minibondů, neboli podmínky, za kterých společnost tyto cenné papíry nabízí
potenciálním investorům na platformě. Jmenovitá hodnota minibondů a narostlý úrokový výnos
budou splaceny jednorázově, a to k dohodnutému dnu po datu jejich splatnosti, který je stanoven
v emisních podmínkách. Úrokové výnosy mohou být splatné i průběžně (například pololetně)
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v závislosti na sjednaných emisních podmínkách. Jedná se o nástroj vhodný pro firmy generující
pozitivní cash-flow, které však buď nedosáhnou na bankovní financování, nebo zároveň stojí
o velmi významný marketingový kanál, který Fundlift ve srovnání s bankovním financováním
nabízí.“132 Minibond má povahu dluhopisu dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů. V souvislosti s tím jde o jednoduchý investiční nástroj dle § 15k odst. 3 písm.
b) ZPKT, takže crowdfundingová platforma nemusí provádět test vhodnosti133, o kterém jsem již
pojednal v podkapitole 2.2.1. této práce.
Crowdfunding na platformě Fundlift probíhá způsobem vcelku běžným pro tento druh
crowdfundingu. Subjekt, který má zájem o financování, se zaregistruje na platformě a po splnění
určitých podmínek může zahájit tzv. „kampaň“. Fundlift sice musí nejdříve projekt schválit, ale
neprovádí klasickou hloubkovou kontrolu (due diligence)134. V kampani je stanovena cílová částka
vybraných finančních prostředků, kterou je třeba dosáhnout, aby projekt mohl být realizován.
Pokud tato částka dosažena není, investorům jsou peníze vráceny. Naopak pokud bude kampaň
úspěšná, pak je třeba počítat s tím, že 5 % vybraných prostředků náleží platformě Fundlift jako
odměna. Investoři mají na stránkách platformy po registraci možnost u jednotlivých projektů
nahlédnout nejen do podrobností o projektu, ale i do konkrétního podnikatelského plánu a též do
emisních podmínek, na jejichž základě mohou učinit rozhodnutí, zda do projektu investují
či nikoliv. Fundlift neprovádí žádná hodnocení jednotlivých projektů, ani nestanoví jejich míru
rizikovosti (omezuje se na varování, že investice jsou rizikové). Každý investor tak musí pečlivě
sám zhodnotit výhodnost a rizikovost té které investice. Při úspěšné kampani pak může daná
společnost realizovat projekt. Pokud ten je na trhu úspěšný, tak to přirozeně znamená zisk pro
investora. V opačném případě ovšem může investor o své prostředky i zcela přijít.
Každý vlastník projektu i investor, který chce své prostředky skrze platformu Fundlift
investovat, musí projít při registraci kontrolní procedurou. V ní hlavní část představuje tzv. AML
procedura. Procedura AML (Anti-Money Laundering v českém jazyce znamená ochranu proti
praní špinavých peněz) vychází z povinností, které byly uvedeny v kapitole 2.1. Zakotveny jsou
v evropské směrnici (AMLD) a na vnitrostátní úrovni v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých
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opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů. Procedura probíhá online přes internet v souladu s § 11 zákona.
Co se týká podrobného průběhu investování přes platformu Fundlift, odkazuji zde na
všeobecné podmínky pro užívání portálu Fundlift135.
Fundlift na svých internetových stránkách v červnu 2018 zveřejnil údaje o fungování
platformy a statistiky týkající se projektů za první 2 roky svého fungování. Pro účely této práce je
pravděpodobně nejzajímavější informací graf zobrazující poměr užití jednotlivých finančních
instrumentů dle objemu financí (tento graf uvádím níže)136. Pro podrobnější informace včetně
tohoto grafu odkazuji na web Fundliftu137.

3.2. Právní zhodnocení fungování platformy Fundlift
V předchozí kapitole bylo uvedeno, že platforma Fundlift je provozována obchodní
společností Fundlift s.r.o. Na platformě jsou zveřejněny projekty a podrobnosti o nich, ale
investiční služby a investování poskytuje a umožňuje obchodní společnost Roklen360 a.s. Ta byla
již zmíněna dříve s tím, že má povolení obchodníka s cennými papíry od ČNB138. Co se týká právní
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regulace zakotvené v zákoně o platebním styku (ZPS), tak má obchodní společnost Roklen360 a.s.
od ČNB povoleny následující činnosti dle § 3 odst. 1 ZPS139:
c) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební
příkaz
1. plátce,
2. příjemce, nebo
3. plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli
převáděné peněžní prostředky jako úvěr;
e) vydávání a správa platebních prostředků a, je-li uživatel příjemcem, předávání
platebního příkazu a zpracování platebních transakcí;
f) provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají
platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz).
Na tomto místě se vybízí otázka, zda je v souladu s právními předpisy stav, kdy
provozovatelem platformy je Fundlift, s.r.o., ale potřebná povolení a oprávnění nemá ona sama,
nýbrž společnost Roklen360 a.s. (pro tento a následující odstavec dále jen „Roklen“). Jejím
jediným akcionářem je obchodní společnost Roklen Holding a.s., která drží zároveň obchodní
podíl 90 % základního kapitálu společnosti Fundlift, s.r.o. Motivace takového nastavení struktury
může být různá, nicméně obchodní společnost Fundlift, s.r.o. má navenek charakter jakéhosi
„ochranného nárazníku“. Ten vyvozuji z důvodů uvedených dále.
Dle všeobecných podmínek pro užívání portálu Fundlift140 investor uzavírá smlouvu
o poskytování investičních a platebních služeb s obchodní společností Roklen. Investor následně
prostřednictvím Fundliftu podá pokyn Roklenu (obchodníku s cennými papíry) k úpisu nebo
k nákupu daného množství investičních nástrojů. Problematickou se může jevit situace, kdy
vlastně investor dává pokyn prostřednictvím portálu provozovaného společností, která není
držitelem oprávnění obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele ani vázaného
zástupce od ČNB (zároveň obchodní společnost Fundlift, s.r.o. nespadá pod žádnou z výjimek
z povolení k poskytování hlavních investičních služeb v § 4b ZPKT). Zásadní otázkou se tedy
stává, zda takováto činnost společnosti Fundlift, s.r.o. naplňuje znaky hlavní investiční služby
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„přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů“ podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT.
V Metodice k investičním službám vydané již neexistující Komisí pro cenné papíry (KCP)141, na
kterou ovšem ČNB stále odkazuje, je k výkladu této investiční služby uvedeno mimo jiné
následující: „Pod pojmem „pokyn“ se rozumí především příkaz k nákupu či prodeji investičních
nástrojů, ale pokynem je i příkaz k provedení jiné investiční služby a dále uzavření rámcové
smlouvy, která určuje podobu budoucích pokynů, či poskytování jiných investičních služeb.
Zprostředkování uzavření rámcové smlouvy je jednáním bezprostředně směřujícím k přijímaní
a předávání pokynů, proto je takové jednání hodnoceno jako poskytování investiční služby dle § 4
odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Za předání pokynu se v této souvislosti
považuje též vyhledání protistrany, tedy sjednání kontaktu mezi dvěma zákazníky.“142 KCP
v uvedené metodice odkazuje na její rozhodnutí týkající se neoprávněného poskytování
investičních služeb publikované pod číslem KCP/1/2004. I když jde o rozhodnutí starší týkající se
zrušeného zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, dle mého názoru mu ale stále lze přikládat
určitý význam, neboť bylo vydáno orgánem veřejné moci143 a úprava ze zrušeného zákona
o cenných papírech přešla do ZPKT, ve kterém je zmiňovaná investiční služba definována úplně
stejně. Rozhodnutí se týká rozkladu proti jinému rozhodnutí KCP, kterým uložila určité
společnosti pokutu 10 000 000 Kč, neboť ta v rozporu s § 45 odst. 1 zákona o cenných papírech
poskytovala investiční služby, aniž by měla k této činnosti povolení KCP. Právní věty rozhodnutí
o rozkladu znějí následovně: „Zprostředkování uzavření smlouvy týkající se investičních
instrumentů je investiční službou přijímání a předávání pokynů podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona
o cenných papírech. Vymezení investičních služeb v § 8 zákona o cenných papírech nepopisuje
právní vztahy, ale faktické činnosti. Pro posouzení odpovědnosti za neoprávněné podnikání podle
zákona o cenných papírech není podstatné, zda určitá osoba vykonává činnost vyhrazenou
obchodníkům s cennými papíry prostřednictvím zaměstnanců nebo prostřednictvím osob
oprávněných např. k činnosti zprostředkovatelů či poradců podle živnostenského zákona.“144 Dle
uvedeného lze za investiční službu „přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních
nástrojů“ podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT považovat i zprostředkování uzavření smlouvy týkající
141
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se investičních nástrojů. Takový výklad jednoznačně vyznívá v neprospěch platformy Fundlift
a v případě, že by se skutečně ukázal i za současné právní úpravy rozhodujícím a správným, tak
by se obchodní společnost Fundlift, s.r.o. dopouštěla přestupku podle § 162 odst. 1 písm. a) ZPKT.
Za něj lze uložit pokutu do145:
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné
účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku.
Tento nesoulad s právními předpisy by bylo možné odstranit několika způsoby. První
z nich by znamenal vypuštění obchodní společnosti Fundlift, s.r.o. ze struktury tak, že by
platformu provozovala přímo společnost Roklen360 a.s., která disponuje oprávněním obchodníka
s cennými papíry. Nicméně ta je součástí většího holdingu a mimo crowdfundingu provozuje ještě
velké množství jiných činností. Z tohoto důvodu by se jevila jako vhodnější varianta, kdy by
existence společnosti Fundlift, s.r.o. ve struktuře byla zachována, ale ta by se po splnění podmínek
v ZPKT stala vázaným zástupcem společnosti Roklen360 a.s. Ten je pak oprávněn na základě
zápisu do seznamu u ČNB pro zastoupeného zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se
hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo h) ZPKT 146, pokud je zastoupený
k jejich poskytování oprávněn (tomu tak v našem případě je).
Dalo by se shrnout, že z veřejnoprávního hlediska nejproblematičtějším aspektem
fungování platformy Fundlift je právě existence samostatné společnosti s ručením omezeným,
která provozuje platformu, aniž by disponovala příslušnými oprávněními. Roklen360 a.s., která
potřebná oprávnění má, se tak na provozování platformy podílí pouze nepřímo. Dokonce ani není
mateřskou společností obchodní společnosti Fundlift, s.r.o., tou je pro obě společnosti obchodní
společnost Roklen Holding a.s.
Ze soukromoprávního hlediska spatřuji problém, který jsem již v úvodu této kapitoly
načrtl, když jsem onu samostatnou společnost s ručením omezeným charakterizoval jako
„nárazníkovou“. Důvodem pro toto označení je už sama existence omezeně ručící obchodní
korporace, která je majetkově oddělená od skutečných vlastníků (obchodních společností
Rockaway Capital SE a Roklen Holding a.s.) a kterou by eventuálně vlastníci mohli „odstřihnout“
v případě majetkových problémů či sporů vzešlých z provozování crowdfundingové platformy.
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Největší problém pak spatřuji v situaci, kdy by investorovi vznikla újma, k jejíž náhradě bude
povinna zcela nemajetná společnost s ručením omezeným. Dle zákona o obchodních korporacích
(ZOK) totiž „společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně
a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním
rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění“147. Pokud budou vklady úplně splaceny
a společnost sama nebude mít žádný majetek, tak budou v takovém případě investorovy šance na
uspokojení vzniklé újmy nulové.
V této kapitole uvedené problémy nepovažuji za flagrantní porušení právních předpisů,
jelikož obchodní společnost Roklen360 a.s., která skutečně provádí činnosti spojené s investičními
nástroji, má všechna potřebná oprávnění a tím pádem je částečná ochrana veřejnosti zajištěna.
Nejde tedy o situaci, kdy by oprávnění skutečného provozovatele zcela chyběla. Nicméně jisté
shora zmíněné nedostatky ve fungování crowdfundingové platformy Fundlift shledávám
a domnívám se, že by provozovatel platformy měl být přímo držitelem příslušných oprávnění
(s čímž je současná situace dle mého názoru v rozporu).
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4. Zhodnocení právní úpravy crowdfundingu a úvahy do budoucna
Jak vyplývá z druhé a třetí části této práce, právní úprava crowdfundingu není ucelená,
naopak je disperzní (tedy roztříštěná v celém právním řádu). Nachází se ve velkém množství
právních předpisů z různých právních odvětví. Souvisí to z velké části s tím, že crowdfunding
představuje relativně nový fenomén a zákonodárce na něj ještě nestihl plně zareagovat, a to ani na
úrovni práva EU, ani na úrovni vnitrostátní. K této roztříštěnosti také přispívá skutečnost, že každá
platforma funguje trochu odlišně, u investičního druhu navíc platformy nabízí rozdílné druhy
investičních nástrojů, jejichž regulace se různí. Nicméně z dokumentů vydávaných v posledních
letech na evropské úrovni, jež jsem uvedl v předchozích částech, jasně vyplývá snaha
crowdfunding určitým způsobem uchopit a nalézt nástroje k jeho regulaci alespoň v již existujících
právních předpisech.
Na otázku, zda současná právní úprava dostatečně zachycuje fungování crowdfundingu,
dává de facto odpověď již předchozí odstavec. Některé prvky crowdfundingu jsou tak specifické,
že s nimi přímo právní úprava nepočítá, na druhou stranu lze dovodit výkladem, že nepřímo se na
existující platformy užijí předpisy, kterými jsem se zaobíral především ve druhé části této práce.
Právě na základě důvodů v předchozím odstavci se domnívám, že by bylo vhodné přijmout
na evropské úrovni právní předpisy reagující na specifika crowdfundingu. Kupříkladu ESMA148,
ale i jiné orgány a subjekty, v posledních letech přišly s několika průzkumy a analýzami, ze
kterých vyplývají oblasti, na které by především při tvorbě takové legislativy měla být zaměřena
pozornost. Tyto evropské předpisy by měly mít podobu přímo použitelných nařízení, které zajistí
základní právní rámec umožňující přeshraniční investice v rámci celé Unie. Poté by členské státy
mohly přijmout právní předpisy, které by už pouze upravovaly zvláštnosti vnitrostátního trhu
členského státu.
Co se týká konkrétních úvah ohledně právní úpravy do budoucna, svůj názor se pokusím
zformulovat následovně. V podkapitole 2.2.3. jsem došel k závěru, že crowdfundingové platformy
nebudou mít často povinnost zveřejňovat prospekt k nabízeným cenným papírům, čímž může
docházet k informačnímu deficitu ve vztahu k investorům. Ten může být ještě prohlouben tím, že
platformy nemusí vždy provádět vzhledem k vlastníkům projektů hloubkovou kontrolu (due
diligence) a také většinou neprovádí hodnocení či rating jednotlivých projektů včetně určování
míry rizikovosti jednotlivých investic. Přitom zrovna na crowdfundingových platformách velmi
148

Např. již mnohokrát v této práci uvedený dokument: ESMA. Advice: Investment-based crowdfunding [online]. [cit.
2018-06-14].
Dostupné
z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/20141560_advice_on_investment-based_crowdfunding.pdf
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často investuje široká veřejnost, která má v oblasti investic pouze omezené znalosti a zkušenosti.
Proto se jeví jako vhodné, kdyby právní předpisy reflektovaly toto jisté specifikum crowdfundingu
a ukládaly by platformám jednotnou informační povinnost vůči investorům. Ta by mimo jiné měla
obsahovat základní údaje o projektu a jeho vlastníkovi (příp. emitentovi v situaci, kdy jsou
vydávány cenné papíry), jednoduché vysvětlení rizik plynoucích z investice a také údaje
o majetkových poměrech vlastníka projektu (či emitenta).
Ve vnitrostátní právní úpravě by mohla také být lépe vyjasněna situace, kterou jsem načrtl
v kapitole 3.2. na příkladu platformy Fundlift, kdy provozovatel platformy nemá příslušná
oprávnění od dohledového orgánu, ale má je subjekt, který fakticky zajišťuje provoz
a obchodování. V tomto případě bude záležet na tom, zda se v následujících letech dočkáme
samostatné úpravy přímo pro crowdfunding, nebo zda dojde k úpravě existujících relevantních
právních předpisů (v tomto případě především ZPKT) tak, aby reflektovaly specifika skupinového
investování. V případě ZPKT by mohlo dojít k přesnějšímu definování jednotlivých služeb, čímž
by se ujasnilo, zda provozovatel platformy, který pouze zprostředkovává jednotlivé investiční
služby, potřebuje příslušná povolení od ČNB.
Zde uváděné hodnocení rozhodně není vyčerpávající. Jak plyne z předchozích stran,
provozování crowdfundingových platforem se dotýká velkého množství předpisů, které nejsou
žádným způsobem sjednocené. Právě i proto se jeví nejvhodnějším řešením vytvoření
navrhovaného (v současnosti neexistujícího) společného právního rámce přímo pro crowdfunding.
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Závěr
S crowdfundingem v jeho současné podobě jsme se setkali až počátkem 21. století. Může
nabývat různých podob, a proto ho můžeme rozdělit na různé druhy. Z hlediska právní regulace
má nejvýznamnější postavení finanční podoba crowdfundingu, konkrétně investiční druh, kterému
je tato práce především věnována. Tento druh crowdfundingu přinesl v posledních několika letech
mimo jiné i relativně přelomový způsob investování, který může být zajímavou alternativou jak
pro investory, tak pro podnikatele potřebující finanční prostředky. Například investice do tzv.
start-upů bývají vysoce rizikové, a proto pro klasické investory nevhodné. Crowdfundingové
platformy tak pro tyto podnikatele mohou být často jedinou cestou k získání větších finančních
prostředků pro další rozvoj. Z pohledu příjemců investic skrze equity-based crowdfunding
k nesporným výhodám patří i velké množství menších investorů, kteří se dohromady jen stěží spojí
proti původním společníkům (typicky zakladatelům). Naopak v situaci, kdy do projektu vstoupí
jediný investor, by často mohlo docházet ke konfliktům tak významným, že by mohly způsobit
nemožnost dalšího fungování společnosti.
V úvodu této práce jsem si položil otázky, jaké všechny právní předpisy dopadají na
investiční crowdfunding, zda tato právní úprava dostačuje (včetně toho, jestli je zde prostor pro
případné vylepšení) a zda s ní česká platforma Fundlift postupuje v souladu.
Co se týká relevantních právních předpisů, tak v současnosti neexistuje ucelený právní
rámec regulace crowdfundingu, a to bez rozdílu, zda jde o úroveň práva EU či vnitrostátního. Na
platformy se tak vztahují předpisy především z oblasti práva finančního, obchodního,
spotřebitelského a AML. Z hlediska práva finančního hraje nejvýznamnější roli regulace
platebního

styku,

finančních

nástrojů

a

kolektivního

investování.

Provozovatelé

crowdfundingových platforem, na které se uvedené předpisy za splnění určitých podmínek
vztahují, tak musí disponovat určitými oprávněními od státních orgánů.
V souvislosti s absentující komplexní právní úpravou crowdfundingu jsem de lege ferenda
ve čtvrté části práce dospěl k závěru, že by bylo vhodné přijmout jak na evropské, tak na
vnitrostátní úrovni právní předpis, který by zakotvil alespoň základní rámec regulující
crowdfunding a reflektující jeho jednotlivá specifika. Jedním z důvodů je fakt, že současnou
relevantní právní úpravu nelze vždy jednoznačně vyložit vzhledem k velmi rozdílné povaze
crowdfundingu od jiných druhů investování. Dále některé z těchto právních předpisů kladou na
platformy velmi přísné požadavky, přitom by se v některých ohledech mohla zdát mírnější
regulace přínosnější, a to hlavně pro odstranění překážek mezinárodního obchodu (především jde
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o povinnosti stanovené v MiFID II). Naopak v některých případech se právní předpisy na
crowdfundingovou platformu vůbec nevztáhnou z důvodů v nich zakotvených výjimek (např.
problematika prospektu). Poté ovšem může docházet k ohrožení zájmů investorů (u chybějícího
prospektu kupříkladu k deficitu informací mezi platformou, investorem a případně i vlastníkem
projektu), zejména proto, že investory v crowdfundingu budou často nezkušené osoby. Na
platformách totiž do jednotlivých projektů může investovat široká veřejnost.
Praktičtěji orientovanou část práce tvoří důkladné právní zhodnocení fungování české
crowdfundingové platformy Fundlift. Nejproblematičtější stránku věci představuje samotný
způsob vlastnické struktury platformy. Platformu provozuje obchodní společnost Fundlift, s.r.o.,
ale potřebná oprávnění (např. obchodníka s cennými papíry) drží obchodní společnost Roklen360
a.s., která také ve skutečnosti provádí všechny činnosti a poskytuje služby právem regulované při
samotném provozu platformy. Po analýze právních předpisů a některých rozhodnutí orgánů
veřejné moci jsem dospěl k závěru, že by i sám provozovatel platformy (Fundlift, s.r.o.) měl
disponovat příslušnými oprávněními. Jsem zvědav, zda a jak v tomto případě ČNB jakožto
dohledový orgán zareaguje. Další problém představuje povaha provozovatele, jakožto společnosti
s ručením omezeným. V případě její nemajetnosti by při vzniku újmy investorovi totiž mohlo dojít
k situaci, kdy by investor neměl reálnou šanci na uspokojení takové újmy.
Při psaní této práce jsem prostudoval a používal zdroje především zahraniční, neboť
crowdfunding se v současné podobě do České republiky rozšířil ze západních zemí, a to nejvíce
z USA. V souvislosti s tím, že jde o poměrně nové a velmi specifické téma, k němu zatím na úrovni
vnitrostátní existuje pouze malé množství literatury a dokumentů vydaných orgány veřejné moci.
Proto v práci převažují zdroje internetové a knižní díla zahraničních autorů. Taktéž byly použity
články a dokumenty vydané různými evropskými orgány a dalšími podobnými subjekty.
V největší míře jsem přirozeně čerpal z příslušných právních předpisů (evropských
i vnitrostátních) a v některých případech i z důvodových zpráv.
Celkově by se tedy dalo shrnout, že na otázky položené v úvodu jsem nalezl odpovědi,
které ale určitě nejsou vyčerpávající, neboť téma právní regulace crowdfundingu je velmi nové
a rychle se rozvíjející. Crowdfunding v posledních zhruba deseti letech získal velkou popularitu
a prochází prudkým vývojem. Je zřejmé, že s nejvyšší pravděpodobností bude přijata samostatná
právní úprava nebo dojde k novelizaci existujících právních předpisů tak, aby tuto situaci
reflektovaly. Bude jistě zajímavé sledovat, jakým směrem se regulace vyvine a jak moc přísné
požadavky platformám stanoví.
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Seznam použitých zkratek
AIF

Alternativní investiční fondy dle AIFMD

AIFMD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011
o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES
a 2009/65/ES a nařízení (EU) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010

AML

Anti-Money Laundering (ochrana proti praní špinavých peněz)

AMLD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015
o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování
terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice
Komise 2006/70/ES

ČNB

Česká národní banka

EU

Evropská unie

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

FKI

Fondy kolektivního investování

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů)

ICO

Initial Coin Offering

IOSCO

Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry

KCP

Komise pro cenné papíry

MiFID

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004
o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice
Rady 93/22/EHS

MiFID II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU ze dne 15. května
2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU
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MiFIR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května
2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

PD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003
o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných
papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou
se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné
nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES
o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech,
jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

PRIIPS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu
2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových
investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

PR3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017
o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných
papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice
2003/71/ESText s významem pro EHP

PSD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007
o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES,
2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES

PSD II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2366 ze dne 25. listopadu
2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice
2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje
směrnice 2007/64/ES

SICAV

Investiční fond s proměnným základním kapitálem (z francouzského Societe
d'Investissement A Capital Variable)

SKIPCP

Směrnice Evropského parlament a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů
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SPV

Special Purpose Vehicle v češtině znamená právnickou osobu, která byla
založena (většinou mateřskou obchodní společností – buď crowdfundingovou
platformou, nebo třetí osobou) pro nějaký jeden konkrétní účel

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve
znění pozdějších předpisů

ZOK

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů

ZPS

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
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Právní regulace crowdfundingu v České republice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá právní úpravou crowdfundingu v České republice a taktéž
v Evropské unii s akcentem na investiční druh crowdfundingu, a to zejména za účelem
zjištění všech relevantních právních předpisů a hodnocení jejich podoby a aplikace z hlediska
vhodnosti a dostatečnosti.
První část se věnuje obecnému vysvětlení

samotného pojmu crowdfunding,

etymologickému výkladu, dále jeho původu, historickému vývoji a pojmům crowdfundingu
příbuzným a nadřazeným. Tato část také obsahuje rozdělení crowdfundingu na jednotlivé druhy
a poddruhy, které jsou pak každý zvlášť vysvětleny včetně uvedení příkladů již existujících
crowdfundingových platforem.
V druhé části je rozebrána veškerá právní úprava vztahující se na většinu
crowdfundingových platforem a podrobněji pak pojednává o právních předpisech relevantních už
přímo pro investiční druh crowdfundingu (equity-based a securities-based crowdfunding). Tyto
pochází z několika oblastí finančního práva. Těžiště zájmu práce tvoří právní regulace platebního
styku, finančních nástrojů (včetně úpravy prospektu) a kolektivního investování. Práce reflektuje
jak právní úpravu vnitrostátní, tak tu unijní, a to včetně jejich propojení při implementaci
evropských směrnic.
Třetí část především zachycuje skutečné působení české crowdfundingové platformy
Fundlift na trhu. Jednak je zde popsáno, jak vůbec platforma reálně funguje. Jádro této části pak
tvoří hodnocení toho, zda platforma poskytuje služby a provádí činnosti s tím spojené v souladu
se zákony a dalšími právními předpisy. Závěr této části shrnuje zjištěné nedostatky a návrhy na to,
jak by bylo možné onoho souladu s právními předpisy docílit.
Čtvrtá část se týká shrnutí a zhodnocení současné právní regulatoriky. Taktéž obsahuje
úvahy a návrhy na případné změny v právní úpravě do budoucna. Uzavírá s tím, že by bylo vhodné
z důvodu absentující komplexní právní úpravy reagující na specifika crowdfundingu (na úrovni
evropské i vnitrostátní) přijmout právní předpisy zakotvující alespoň základní právní rámec
crowdfundingu.
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Legal regulation of crowdfunding in the Czech Republic
Abstract
The thesis deals with the legal regulation of crowdfunding in the Czech Republic as well
as in the European Union with emphasis on the investment type of crowdfunding, mostly for
purpose of identifying all relevant legal acts and evaluating their form and application in terms
of suitability and sufficiency.
The first part generally addresses explanation of the term crowdfunding itself,
the etymological interpretation, its origins, the historical development and the concepts
of crowdfunding with other relative and superior terms. This section also includes division
of crowdfunding into individual types and subtypes. Each of them is explained separately
including examples of already existing crowdfunding platforms.
The second part comprises of all legal acts and other regulation applicable to most
of crowdfunding platforms and, in more detail, discusses legislation relevant to the investment
type of crowdfunding (equity-based and securities-based crowdfunding). These come from several
areas of financial law. The focus of the thesis is aimed at legal regulation of payment services,
financial instruments (including prospectus regulation) and collective investment. The thesis
reflects both national and EU legislation, including their relation through the implementation
of EU directives.
The third part mainly reflects the real business functioning of the Czech crowdfunding
platform Fundlift. First, it describes how the platform works. The core of this section is then
dedicated to assessment whether the platform provides services and performs activities related to
them in accordance with relevant legal regulation. The conclusion of this section summarizes the
identified shortcomings and suggestions on how legal compliance could be achieved.
The fourth part consists of summary and evaluation of the current legal regulation. It also
contains considerations and suggestions for possible future amendments to the legislation.
It concludes that, due to the absence of comprehensive legislation adapting to specificities
of crowdfunding (at European and national level), it would be appropriate to adopt legislation
adjusting at least the basic legal framework for crowdfunding.
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