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Finanční nástroje v rámci prioritních os 1 a 2 OPPI

• Bezúročný úvěr, zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem
• Současný stav neumožnuje obnovit fungování programu
• Dosud nevyužité prostředky budou vráceny při uzavření programu do SR a 

rozpočtu EU, zbývající prostředky budou realokovány do dotačních 
programů

START

• Podřízený úvěr, podřízený úvěr s finančním příspěvkem
• Současný stav neumožnuje obnovit fungování programu
• Zbývající prostředky budou realokovány do dotačních programů

PROGRES

• Zvýhodněná záruka, zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k 
zaručovanému úvěru

• Finanční korekce
• Převedení části dosud nevyužitých prostředků do nového záručního fondu

ZÁRUKA
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Záruční programy představovaly v ČR po dlouho dobu jeden
z nejvýznamnějších finančních nástrojů pro podporu malých
a středních podnikatelů

Od roku 1992 bylo poskytnuto více než 13 tisíc záruk
v celkovém objemu 53,5 miliardy korun.

� Z toho bylo celkem 2 100 záruk ve výši 11,4 miliardy korun
poskytnuto z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace

Záruky hrály významnou roli v Národním protikrizovém
plánu, celkem bylo na záruky poskytnuto 12,9 miliardy korun,
z čehož 6 miliard tvořil příspěvek ze strukturálních fondů

Záruční programy v České republice
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Do konce roku 2010 fungoval systém poskytování záruk v
zásadě hladce

Současná situace, kdy bylo poskytování záruk z Operačního
programu Podnikání a inovace pozastaveno po dobu delší
než 2 roky, výrazně poškozuje důvěru bank a podnikatelů
ve spolehlivost a dostupnost finančních nástrojů ze
strukturálních fondů

Neexistence tohoto typu nástroje v České republice, který
ostatní členské státy mají možnost používat, je ohrožením
pro dosažení specifických cílů kohezní politiky

Záruční programy v České republice
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Výhrady Komise:

• ČMZRB nebyla vybrána podle zákona o veřejných zakázkách,
ale byla pověřena poskytováním záruk v souladu se
zákonem č.47/2002 Sb., o podpoře malého a středního
podnikání

• Poplatky za správu záručního fondu byly hrazeny nepřímo
prostřednictvím příspěvků k ceně záruky

Postup zvolený ŘO byl v souladu s postojem ÚOHS

Záruky OPPI - finanční korekce
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Únor 2013 - Komise zaslala ŘO dopis s finanční korekcí ve výši
75 315 580 EUR (1 866 320 073 Kč)

ŘO OPPI akceptuje finanční korekci záruk OPPI, navrhuje, aby
v konečné výši finanční korekce byly promítnuty příspěvky
k ceně záruky vrácené do záručního fondu k 31. 3. 2013, tj.
307 589 964 Kč

Po provedení finanční korekce bude změněna dohoda
o současném záručním fondu OPPI

Od 11. 5. 2012, kdy stát získal všechna hlasovací práva v ČMZRB,
se předpokládá možnost vykazování poplatku za správu
záručního fondu jako způsobilého výdaje

Záruky OPPI - finanční korekce
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ŘO OPPI usiluje o otevření nového záručního fondu ještě v roce 2013

Správce - přímo určena ČMZRB (in- house zadání)

Vytvořen z části zbývající alokace programu ZÁRUKA a z volných
prostředků současného záručního fondu

Prostředky k vytvoření nového záručního fondu budou ČMZRB
poskytnuty jako dotace

Prostředky nového záručního fondu budou používány pouze ke krytí
rizik ztrát z vystavených záruk a k úhradě poplatku za správu ve výši
stanovené Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006

Počínaje rokem 2016 bude z národních prostředků hrazena ČMZRB
v souladu s příslušným národním zákonem odměna za správu
záručního fondu OPPI, a to za období zbývající doby ručení (do roku
2025)

Nový záruční fond v OPPI
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Pro poskytování záruk OPPI bude vyhlášena nová výzva
v programu ZÁRUKA (Výzva IV), předpoklad v polovině roku
2013

Záruky budou poskytovány podle blokové výjimky pro
regionální podporu (článek 13 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)
s mírou intenzity veřejné podpory podle aktuálně platné
regionální mapy, nebo jako podpora de minimis

Předpokládá se poskytování dvou typů záruk

• Individuálních

• Portfoliových

Nová výzva programu Záruka
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Seed fond

připravován s ohledem na nové programovací období 2014+, ve
kterém bude větší důraz kladen na tzv. revolvingové nástroje

seed financování je považováno za jeden z významných
nástrojů rozvoje inovační schopnosti české ekonomiky

venture kapitál se v ČR prakticky vůbec neinvestuje do raných
stádií podnikání (prokazatelná tržní mezera)

objem prostředků na programy využívající dotace bude klesat,
podíl návratných finančních nástrojů se bude zvyšovat

seed-kapitálový fond by měl doplňovat existující dotace a
finanční nástroje

Příprava na nové programovací období formou pilotních 
projektů
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= nástroj finančního inženýrství na podporu začínajících i rozvíjejících se
inovačních podniků

Využívá návratné finanční produkty, zejména investice do základního
kapitálu.

Cíle:

Zásadní podpora inovací - otevření nových možností financování 
„dobrých nápadů“ vedoucích k založení firmy nebo jejímu růstu, 
stimulace inovačních aktivit MSP, posílení konkurenceschopnosti 
české ekonomiky

Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR - zapojení soukromých
investorů do společných investic

Zavádění finančních nástrojů v českém legislativním prostředí je velmi
obtížné - snaha o co nejrychlejší nastartování činnosti Seed fondu

Seed fond v rámci koncepce MPO
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Proč právě seed kapitál?

Na faktu, že právě 
nástroje podpory seed
(a pre-seed) financování 
jsou jedním 
z klíčových elementů 
rozvoje inovační 
schopnosti české 
ekonomiky, se shoduje 
mnoho expertních studií 
a materiálů – např. 
studie Berman Group

Seed fond - východiska pro založení

Pre-seed

(Analýza věcných priorit a potřeb oblastí v působnosti MPO pro zaměření
podpory ze SF EU v programovacím období 2014+) či doporučení
Národní ekonomické rady vlády v oblasti konkurenceschopnosti ČR.
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Seed / Venture kapitálový fond – princip fungování 

Nová forma podpory – kapitálové vstupy do firem

poskytnutí zárodečného, startovacího nebo 
rozvojového kapitálu

vložení finančních prostředků do vlastního 
kapitálu firmy (equity)

Jako protihodnotu obdrží investor obchodní podíl 
ve firmě a podíl na hlasovacích právech

Jsou možné i jiné formy podpory, např. poskytnutí 
kvasivlastního kapitálu ve formě podřízeného úvěru

Ukončení investice

Standardní exit neboli prodej podílu vlastněného fondem

Výtěžek z prodeje se vrací zpět do fondu. lze použít na další 
investice
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Seed/VC fond
obchodní společnost

uzavřený investiční fond

Investi ční
spole čnost

(správce)

Depozitá ř

Auditor

MPO
(OPPI)

ČNB

Soukromí investo ři

MSP MSP MSP

Investi ční
výbor

Investi ční
poradci

Cílové společnosti

Institucionální uspořádání Seed fondu
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Vnitřní struktura Seed fondu 

Fond

Finanční 
nástroj
SEED

Finanční 
nástroj 

VENTURE

Seed

Start-up

Expansion

Firmy mladší 5 let Firmy starší 5 let
Bez 

soukromého 
investora

Se 
soukromým 
investorem

Se 
soukromým 
investorem

Finanční nástroj SEED je určen
začínajícím firmám (obvykle 
mladším než 5 let)

zahajujícím podnikání

rozvíjejícím produkt, přičemž 
nemají ještě tržby

i velmi mladým firmám do dvou 
let historie

... dokonce ještě před vlastním 
založením společnosti!

Finanční nástroj VENTURE je určen
vyspělejším firmám (obvykle  
starším než 5 let)

ve stádiu expanze – mají již 
produkt a tržby

mají potenciál k dalšímu rozvoji
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Fond je konstruován jako smíšený fond rizikového kapitálu

Zahrnuje finanční nástroj SEED zaměřený na early-stage investice (firmy do 5 let stáří) 
a finanční nástroj VENTURE zaměřený na later-stage investice (firmy nad 5 let)

Parametry Seed/VC fondu

SEED VENTURE

Rozpočet 31.792.025 € 21.194.683 €
První vklad 100 mil. Kč 400 mil. Kč
Zaměření Seed, Start-up Expansion
Limit tranší na MSP 1,5 mil. € (na 1 investici) 2,5 mil. € (na 1 investici ročně)
Zapojení koinvestorů Min. 30 % /de minimis 0 % Min. 50 % na každé investici
Zvýhodnění koinvestorů Kupní opce Bez výhody (pari passu)
Skladba individuální inv. Min. 70 % kapitál/kvazikapitál Min. 70 % kapitál/kvazikapitál
Sektorové zaměření Bez preferencí Bez preferencí
Geografické zaměření Aktivity mimo Prahu Aktivity mimo Prahu
Odhad počtu investic 125 (35 seed, 90 start-ups) 25
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Evropská komise schválila dvěma rozhodnutími schéma podpory (tzv. 
notifikace)

Fond založen ve formě akciové společnosti notářským zápisem

Dokončen výběr depozitáře – UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Výběr obhospodařovatele: výběr proveden v březnu 2013, avšak není 
podepsána smlouva, čeká se na rozhodnutí ÚOHS v důsledku odvolání 
jednoho z uchazečů – orientačně do poloviny července 2013 by měl 
ÚOHS rozhodnout, zatím nám neumožnil smlouvu uzavřít v důsledku 
vydání předběžného opatření

Další kroky:

dokončení správního řízení na ÚOHS

podpis smlouvy s vítězným uchazečem

registrace investičního fondu u ČNB

zahájení investiční činnosti

Stav realizace Seed fondu
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www.mpo.cz; www.mpo-oppi.cz

www.czechinvest.org

Zelená linka: 800 800 777

Ing. Petr Očko, Ph.D.

e-mail:  petr.ocko@mpo.cz

Zdroje informací

Děkuji za Vaši pozornost
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Ředitel sekce fondů EU, MPO

Finanční nástroje a jejich potenciál z 
pohledu MPO

Nové programovací období
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Klíčová skupina příjemců – podnikatelé, zejména malé a střední
podniky (zvláště inovativní), podpora velkých podniků
v odůvodněných případech (ve vazbě na dosažení cílů operačního
programu)

Zohlednění specifických potřeb regionů ČR, zejména strukturálně
postižených regionů

Forma podpory – vyšší využití finančních nástrojů, ale zachování
dotačních schémat zejména pro podniky schopné vytvářet inovativní
řešení

Spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery, regionálními
aktéry a ostatními resorty (dosažení vyšší efektivnosti intervencí –
koordinace intervencí, synergické efekty)

Strategie MPO pro nové programovací období
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Koncentrace na:

Znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory a finanční
nástroje)

Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji,
inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu
technologií apod.

Vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory
(s využitím zejména finančních nástrojů)

Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních
fondů.

Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost
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Návrh OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
2014 – 2020

PO-1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, 
vývoje a inovací“

PO-2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání 
ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“

PO-3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací              
v energetice“ 

PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu            
a informačních a komunikačních technologií“

Předpoklad využití finančních nástrojů zahrnut ve všech
prioritních osách OP PIK
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Strategie Evropa 2020 a další dokumenty EU předpokládají vyšší
využívání finančních nástrojů v období 2014-2020

Dle Koncepce podpory MSP 2014-2020 mají finanční nástroje
potenciál v řadě oblastí, kde dosud nebyly využívány

Kdy je efektivní zapojit do implementační struktury finančních
nástrojů holdingový fond?

V případě, kdy finanční nástroje pokrývají řadu rozdílných aktivit („klasické“
MSP, inovační MSP, energetika, IT infrastruktura atd.)

V případě, kdy je třeba vytvořit SPV (Special Purpose Vehicle) pro realizaci
jednotlivých finančních nástrojů

V případě, kdy se předpokládá účast různých typů soukromých
spoluinvestorů (banky, venture capital fondy, vlastníci infrastruktury)

Závěr: finanční nástroje OP PIK budou realizovány prostřednictvím

holdingového fondu (fondu fondů) ve 100% vlastnictví ČR

Finanční nástroje v OP PIK a holdingový fond
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Pro veřejnou správu:

Efektivní nástroje podpory podnikání, který je možné opakovaně použít bez 
dalších nároků na veřejné finance

Zapojení holdingového fondu umožňuje rychleji vyčerpat alokované 
prostředky – lepší plnění n+2

Holdingový fond ve formě a.s. ve 100 % vlastnictví ČR je velmi flexibilní nástroj 
pro zajištění plynulého čerpání z jednotlivých finančních nástrojů (převody z 
holdingu uvolňovány v tranších)

Pro každý FN je možné vyhlásit jednu výzvu až do konce programového období

Pro příjemce pomoci:

FN odpovídají obchodním zvyklostem (forma úvěru, záruky, investice)

Nižší administrativní zátěž spojená s žádostmi

Není nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů

Rychlejší proces administrace žádosti i proplácení (v případě záruk v řádu 
několika pracovních dnů) => možnost rychle a efektivně reagovat na potřeby 
podnikatelů

Cílem je dosažení maximálního růstu podpořené firmy (návratnost prostředků)

Výhody finančních nástrojů OP PIK
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Cílem je vytvořit standardní a transparentní schéma, kdy holdingový fond
představuje „pool“ prostředků, aniž by vyvíjel vlastní investiční činnost ve
prospěch konečných příjemců, a zároveň umožnil provádět obrátky
vložených prostředků i po skončení programového období

Vládě předložena novela zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a
středního podnikání, která zakotvuje HF ve formě a.s. 100% vlastněné státem

MPO založilo Pracovní skupinu pro finanční nástroje, jejímiž členy jsou mj.
experti České bankovní asociace, Czech Venture Capital Association, ČMZRB;
tato pracovní skupina dohlíží na přípravu holdingového fondu

Koordinace – Pracovní skupina pro inovativní finanční nástroje pod vedením
generálního zmocněnce Ing. Martina Hanzlíka, LL.M.

Inovativní finanční nástroje (např. projektové dluhopisy, modely s prioritními
akciemi apod.) – v současnosti pilotně prováděny Komisí – monitoring
situace

V návaznosti na výstupy Pracovních skupin a ex ante vyhodnocení finančních 
nástrojů bude stanoven finální rozsah zapojení finančních nástrojů OP PIK 
(tzn. tam, kde to bude efektivní)

Příprava holdingového fondu MPO – OP PIK
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Evergreen Holding, a.s.
100% vlastník ČR

MPO
(OP PIK)

Příjemce

Holdingový fond OP PIK – modelové schéma

prostředky státního
rozpočtu

SPV 1, a.s.
rizikový kapitál MSP
HF vysoutěží správce

ČMZRB, a.s.
Zprostředkovatel 1

úvěry, záruky

prostředky holdingového 
fondu

FN 1 FN X FN 1 FN 2

impl. struktura

projekty

SPV Y, a.s.
např. energetika

HF vysoutěží správce

FN Z

dotace

Zprostředkovatel X
na základě výzvy

FN 1 FN 2

Příjemce Příjemce Příjemce Příjemce Příjemce Příjemce
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Novela zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 
podnikání, předpokládá zapojení ČMZRB a holdingového fondu ve 
formě a.s. do implementace finančních nástrojů pro MSP

V návaznosti na čl. 32 a násl. návrhu obecného nařízení k SF je 
následně k dispozici několik variant uspořádání finančních nástrojů

Varianty uspořádání holdingového fondu:

Správa zajištěna interně na MPO/ vlastními zaměstnanci holdingu 
(model SFRB)

Svěření prováděcích úkolů EIF

Administrace svěřena subjektu vybraném v otevřeném zadávacím řízení

Varianty zapojení ČMZRB, a.s.:

V rámci holdingu – zprostředkovatel

Mimo strukturu holdingu – příjemce dotace

V obou případech především poskytovatel záruk pro MSP

Varianty implementace holdingového fondu MPO
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Podle čl. 32 návrhu nového obecného nařízení k SF je nutné pro finanční 
nástroje připravit ex ante analýzu, která bude obsahovat mj.:

o Důkazy o selhání trhu, které mají FN za úkol řešit

o Odhadovaná výše a rozsah potřeb veřejných investic; odhad leverage efektu 
soukromých a veřejných peněz

o Investiční strategie – příjemci, způsob implementace, zda bude kombinace s 
dotací

MPO osloveno EIF s nabídkou zpracování vyhodnocení potenciálu finančních 
nástrojů pro MSP v ČR 2014-2020

Dosud proběhly tyto kroky:

o Vyjasnění rozsahu studie

o Schůzka s EIF v Praze

o Kroky k zajištění právní jistoty pro MPO – podle Komise i MMR se na tuto studii 
vztahuje možnost přímého zadání zakázky EIF

V současnosti očekáváme podpis smlouvy

cca. listopad 2013 očekávána finální verze studie EIF včetně návrhu 
strategie holdingového fondu (PIS – Proposed Investment Strategy)

Příprava ex ante vyhodnocení FN a strategie holdingového fondu



Harmonogram přípravy finančních nástrojů OP PIK 2014+ 

Rámec přípravy 
FN 2014+

• březen 2013 -
předložení novely 
zákona č. 47/2002 
vládě

• leden/únor 2013 -
příprava 
designu/konceptu 
FN OP PIK, 
koordinace s MF, 
MMR, ČMZRB atd.

Věcná témata 
řešená FN 
2014+

• leden 2013 -
dořešení oblastí 
pokrytých FN v OP 
PIK

• březen 2013 -
zapracování do OP 
PIK – prostor pro 
finanční nástroje 
identifikován ve 
všech prioritních 
osách

Ex ante analýza 
finančních 
nástrojů a 
strategie HF

• září 2013 – pokrytí 
věcných témat 
formami finančních 
nástrojů (úvěry, 
záruky, equity atd.)

• listopad 2013 -
návrh ex ante 

analýzy finančních 
nástrojů a návrh 
strategie 
holdingového 
fondu

Řešení 
implementace 
finančních 
nástrojů 

• únor 2013 –
vyjasnění 
základního modelu 
fungování 
holdingového 
fondu

• březen 2013 -
zapracování do OP 
PIK

Podprogramy 
pro FN OP PIK

• listopad 2013 -
návrh podprogramů 
dle zákona č. 
47/2002 (jen FN)

• prosinec 2013
koordinace, 
odborné konzultace 
s ČMZRB, ČRUIF, 
NERV, ČBA, CVCA 
atd.
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