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Manažerské shrnutí 
Evropská komise přijala dne 29. června 2011 návrh finančního rámce pro programové období 2014 – 2020, 
který mimo jiné významně posiluje roli návratných způsobů podpory, za které jsou považovány zejména 
finanční nástroje. Cílem této studie bylo vymezit tematické oblasti, pro které by bylo možné tento typ podpory 
v programovém období 2014-2020 využít. V návaznosti na cíle definované v objednávce jsme v průběhu 
realizace zakázky provedli následující činnosti: 

 identifikace vhodných tematických oblastí podporovatelných návratnými formami pomoci; 

 specifikace požadavků na přípravu finančních nástrojů v období 2014-2020; 

 identifikace a vyhodnocení variant vhodných implementačních uspořádání. 

Vhodné tematické oblasti 

Identifikace vhodných tematických oblastí pro využití návratných finančních nástrojů byla provedena podle 
návrhu tematických okruhů („TO“) vymezených na národní úrovni pro čerpání z fondů SSR v programovém 
období 2014–2020. Pro všechny TO s výjimkou TO5 „Efektivní správa a instituce“ byly identifikovány oblasti 
vhodné k využití návratných nástrojů. Podrobně jsou uvedeny v tabulce 1, v kapitole 2. Potenciál pro rozšíření 
využití návratných nástrojů v Česku tedy určitě existuje.   

Identifikované oblasti, cílové aktivity a skupiny potenciálně vhodné k podpoře prostřednictvím návratných 
nástrojů jsou však vymezeny jako maximální možné. Zda jsou skutečně vhodné, resp. do jaké míry jsou vhodné 
pro tento typ podpory nelze určit bez detailnější analýzy, která by měla být předmětem (povinného) ex-ante 
hodnocení podle čl. 32 odst. 2. Návrhu obecného nařízení pro 2014 - 2020 k fondům společného strategického 
rámce pro období 2014 – 2020 (dále jen „Návrh obecného nařízení“). Toto hodnocení by mělo přesně určit, zda 
v dané oblasti existují projekty a aktivity, kterým současné podmínky nedovolí využít komerční zdroje a u 
kterých existuje tržní a finanční mezera. Zároveň se musí jednat o projekty, které mohou dlouhodobě 
ekonomicky prospívat.   

Kromě toho by tato analýza měla upřesnit, jaká forma finančních nástrojů (mikrofinancování, půjčka, 
kapitálový vstup, záruka) je pro dané aktivity nejvhodnější. Pro některé aktivity – například podporu 
inovačního podnikání – lze v tuto chvíli zvažovat prakticky všechny uvedené formy finančních nástrojů. Každý 
však bude vhodný pro trochu odlišné aktivity a subjekty, podle charakteru a velikosti projektu, požadovaných 
finančních zdrojů, rizikovosti, návratnosti apod. 

Požadavky na přípravu finančních nástrojů pro období 2014 – 2020 

Návrh obecného nařízení obsahuje dva základní typy finančních nástrojů (čl. 33, odst. 1, písm. a, b): 

1. finanční nástroje zřízené na úrovni Unie, spravované přímo nebo nepřímo Komisí; 
2. finanční nástroje zřízené na vnitrostátní, regionální, nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravované 

řídícím orgánem nebo na jeho odpovědnost. 

Řídící orgány disponují pravomocemi zejména u druhého typu finančních nástrojů (čl. 33, odst. 3 až 5). 
V případě, že se ŘO rozhodne investovat do právnických osob nebo svěří prováděcí úkoly vybranému subjektu, 
budou podmínky, za kterých přispívá fond SRR do finančního nástroje, stanoveny v Dohodě o financování. 
Náležitosti, které musí tato dohoda obsahovat, jsou dány Přílohou X Návrh obecného nařízení a souvisejí 
s aplikací podrobných pravidel, která budou předmětem sekundárních právních předpisů. 

Dále, Programy1 by měly podporovat pouze ty oblasti, kde dochází k selhání trhu nebo kde tržní prostředí 
neexistuje. Podpora finančních nástrojů proto musí být založena na výsledcích ex ante hodnocení. Návrh 
obecného nařízení v čl. 32, odst. 2 definuje náležitosti, které musí ex ante hodnocení obsahovat (viz kapitola 
3.2.1). Smyslem ex ante hodnocení je zabránit duplicitám a nekonzistencím mezi finančními nástroji 
aplikovanými na různých tematických či organizačních úrovních. 

                                                             
1 Zahrnuje všechny programy financované z fondů SSR dle Návrhu obecného nařízení. 
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Podle návrhu nařízení musí být analýza založena na dostupné „Best Practices“ metodologii. Za Best Practices 
přístup lze na základě již realizovaných posudků z programového období 2007 – 2013 považovat zejména 
následující metody (blíže viz kapitola 3.2.1): 

 porovnání nabídky a potenciální poptávky; 

 srovnávací analýza. 

Specifika a regulační podrobnosti finančních nástrojů, obsažené v Návrhu nařízení pro 2014 – 2020, jsou (ve 
verzi ze dne 11. září 2012) definována v míře, která je obecná natolik, že nepokrývá všechny oblasti řešené 
v rámci přípravy finančních nástrojů, a předpokládá se, že podrobná pravidla pro finanční nástroje budou 
vymezena formou sekundárních právních předpisů. Zde jsou základní okruhy, které rozsah požadavků v Návrhu 
nařízení pro 2014 – 2020 v současnosti pokrývá: 

 Návrh obecného nařízení dává řídícím orgánům prostor zakomponovat finanční nástroje do Programů, 
ale neobsahuje konkrétní opatření, kterými by ŘO k části finančních prostředků alokovaných touto 
návratnou formou zavazoval. 

 Tematické okruhy pro podporu formou finančních nástrojů jsou ponechány na členských státech, volba 
by však měla korespondovat s výsledky ex ante hodnocení. 

 Na ŘO je zakomponování podpory prostřednictvím finančních nástrojů do logiky intervencí prioritních 
os / priorit Unie a indikátorů výsledků. 

 Na ŘO je ponecháno rozhodnutí o způsobu nastavení mechanismu finančních nástrojů (implementační 
struktura). 

 ŘO je ponechána flexibilita při navrhování programů (ve smyslu možnosti výběru, zda budou investice či 

intervence poskytovat prostřednictvím nenávratných dotačních grantů, anebo návratným způsobem 
prostřednictvím finančních nástrojů, a to včetně volby formy finančního nástroje). 

 ŘO má flexibilitu při stanovování požadavků na míru spolufinancování. 

 ŘO je zodpovědný za zajištění souladu s legislativou EU a ČR. 

Varianty vhodných implementačních uspořádání 

Návrh obecného nařízení pro 2014 - 2020 k fondům společného strategického rámce pro období 2014 – 2020 
v čl. 33 stanovuje způsoby, jakými lze implementovat finanční nástroje. Řídící orgány mají možnost 
implementovat finanční nástroje prostřednictvím „fondu fondů“ nebo mohou investovat přímo do finančních 
nástrojů samotných. Celkem lze identifikovat tyto možnosti implementačních uspořádání: 

1) Varianty se zapojením fondu fondů – správcem fondu bude: 

a. Evropská komise 

b. Evropská investiční banka 

c. Mezinárodní finanční instituce 

d. Veřejnoprávní či soukromá instituce 

2) Varianty bez zapojení fondu fondů – finanční nástroj bude implementován: 

a. Evropskou komisí 

b. Evropskou investiční bankou 

c. Mezinárodní finanční institucí 

d. Veřejnoprávní či soukromou institucí 

e. Řídícím orgánem 

K hodnocení silných a slabých stránek možných variant implementačního uspořádání byla zvolena celkem 4 
kritéria: 

 Finanční náročnost 

 Časová náročnost 

 Právní aspekty 

 Administrativní náročnost 
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Podle těchto kritérií lze shrnout hlavní silné a slabé stránky jednotlivých variant, které jsou podrobně popsány 
v kapitole 4.2, následujícím způsobem. 

Varianty se zapojením fondu fondů (FF): 

Správce FF Silné stránky Slabé stránky 

Evropská komise  Nebude nutné realizovat veřejnou 
zakázku na výběr správce 

 Nižší tlak na administrativní kapacitu 
řídících orgánů 

 Vyšší finanční náročnost ve srovnání 
s variantami, kde bude správce fondu 
fondů vybrán na základě veřejné zakázky 
a zároveň vzhledem ke skutečnosti, že 
manažerská odměna bude vyplácena na 
dvou úrovních (fond fondů a správce 
finančního nástroje) 

 Použití smluvních podmínek, které 
nejsou v českém právním řádu úplně 
standardní 

 Vyšší časová náročnost při zřízení 
finančního nástroje s ohledem na 
nutnost zřízení dvou stupňů (fond fondů 
a samotný finanční nástroj) 

EIB  Nebude nutné realizovat veřejnou 
zakázku na výběr správce 

 Díky zkušenostem EIB bude zajištěna 
řádná kvalita řízení finančního nástroje 

 Možnost zajistit přenos know-how 
o finančních nástrojích 

 Nižší tlak na administrativní kapacitu 
řídících orgánů 

 Vyšší finanční náročnost ve srovnání 
s variantami, kde bude správce fondu 
fondů vybrán na základě veřejné zakázky 
a zároveň vzhledem ke skutečnosti, že 
manažerská odměna bude vyplácena na 
dvou úrovních (fond fondů a správce 
finančního nástroje) 

 Použití smluvních podmínek, které 
nejsou v českém právním řádu úplně 
standardní 

 Vyšší časová náročnost při zřízení 
finančního nástroje s ohledem na 
nutnost zřízení dvou stupňů (fond fondů 
a samotný finanční nástroj). 

Mezinárodní 
finanční instituce 

 Manažerská odměna správce FF 
pravděpodobně nižší než strop 
stanovený implementačním nařízením 

 Možnost stanovit takové kvalifikační 
předpoklady, které zajistí výběr 
zkušeného správce 

 Možnost zjednodušit procedury pro 
výběr a monitorování finančních 
nástrojů z hlediska řídících orgánů 

 Možnost ovlivnit znění smluvních 
podmínek tak, aby odpovídaly právnímu 
řádu v ČR a také jeho potřebám 

 Vyšší finanční náročnost řízení 
vzhledem ke skutečnosti, že manažerská 
odměna bude vyplácena na dvou 
úrovních (fond fondů a správce 
finančního nástroje) 

 Vyšší administrativní náročnost 
spojenou s nutností výběru správce 
fondu fondů v případě vypsání veřejné 
zakázky 

 Nezkušenost vybraných správců 
finančních nástrojů s českým prostředím 

 Vyšší časová náročnost při zřízení 
finančního nástroje s ohledem na 
nutnost zřízení dvou stupňů (fond fondů 
a samotný finanční nástroj) a také 
vzhledem k nutnosti vypsat veřejnou 
zákazku na správce FF 
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Správce FF Silné stránky Slabé stránky 

Veřejnoprávní či 
soukromou institucí 

 Manažerská odměna pravděpodobně 
nižší než strop stanovený 
implementačním nařízením 

 Znalost a zkušenosti z českého prostředí  

 Možnost stanovit takové kvalifikační 
předpoklady, které zajistí výběr 
zkušeného správce 

 Možnost zjednodušit procedury pro 
výběr a monitorování finančních 
nástrojů z hlediska řídících orgánů 

 Možnost ovlivnit znění smluvních 
podmínek tak, aby odpovídaly právnímu 
řádu v ČR a také jeho potřebám 

 Vyšší finanční náročnost řízení 
vzhledem ke skutečnosti, že manažerská 
odměna bude vyplácena na dvou 
úrovních (fond fondů a správce 
finančního nástroje) 

 Vyšší administrativní náročnost 
spojenou s nutností výběru správce 
fondu fondů v případě vypsání veřejné 
zakázky 

 Vyšší časová náročnost při zřízení 
finančního nástroje s ohledem na 
nutnost zřízení dvou stupňů (fond fondů 
a samotný finanční nástroj) a také 
vzhledem k nutnosti vypsat veřejnou 
zákazku na správce FF 

 

Varianty bez zapojení fondu fondů – implementace finančního nástroje: 

 Silné stránky Slabé stránky 

Využití finančních 
nástrojů na úrovni 
EK 

 Nebude nutné správce finančního 
nástroje vybírat na základě veřejné 
zakázky dle ZVZ 

 Nižší administrativní náročnost pro ŘO i 
s ohledem na skutečnost, že bude 
zřizován pouze jeden stupeň řízení 
finančního nástroje 

 Zajištění smluvních podmínek s EK, 
pokud budou vyžadovány nestandardní 
podmínky pro český právní řád 

 Nejasné rozdělení kompetencí resp. 
odpovědností za správu finančního 
nástroje na úrovni EU 

 ŘO nemusí mít vždy jasný přehled o 
čerpání finančního nástroje 

Využití finančních 
nástrojů na úrovni 
EIB 

Z dosavadních zkušeností lze předpokládat, že tato varianta je málo pravděpodobná. EIB se 
bude pravděpodobně zapojovat zejména na úrovni fondu fondů.  

Řízení finančního 
nástroje řídícím 
orgánem 

 Nejméně časově náročný proces  Nutnost zajištění souladu s legislativou 
EU a ČR, a to zejména s ohledem na 
skutečnost, zda ŘO (např. ministerstvo) 
sám může poskytovat půjčky a záruky 

 Nízká variabilita při výběru typu 
finančního nástroje 

 Nutnost zajistit organizační oddělení 
činností souvisejících s implementací 
finančního nástroje 

 Vysoká administrativní náročnost na 
úrovni ŘO 

Zapojení 
mezinárodní 
finanční instituce 
nebo veřejnoprávní 
či soukromoprávní 
instituce jako 
finančního nástroje 

 Manažerská odměna pravděpodobně 
nižší než strop stanovený 
implementačním nařízením 

 Možnost stanovit takové kvalifikační 
předpoklady, které zajistí výběr 
zkušeného správce 

 Možnost stanovit smluvní podmínky na 
míru potřebám ŘO 

 Poměrně velká časová náročnost na 
výběr správce (nicméně nižší než 
v případě zapojení FF) 

 Nezkušenost vybraných správců 
finančních nástrojů tak může způsobit 
tlak na vyšší administrativní náročnost 
pro řídící orgány 

 Nutnost vypsat výběrové řízení dle 
postupů ZVZ 
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1 Úvod a cíle 
Evropská komise přijala dne 29. června 2011 návrh finančního rámce pro programové období 2014 – 2020. 
Tento návrh byl zveřejněn formou Návrhu Nařízení COM(2011)615 ze dne 6. listopadu 2011 (Návrh obecného 
nařízení pro 2014 - 2020 k fondům společného strategického rámce pro období 2014 – 2020 – dále jen „Návrh 
obecného nařízení“). Pozměněný Návrh Nařízení COM(2012)696 ve verzi ze dne 11. září 2012 předmětná 
ustanovení aktualizuje a zpřesňuje. Není-li uvedeno v případě konkrétního ustanovení jinak, v následujícím 
textu jsme vycházeli z nejaktuálnější dostupné verze Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 v anglickém jazyce, 
předběžně schválené dánským a kyperským předsednictvím Rady EU formou částečného obecného přístupu. 

V této souvislosti by mělo dojít k významnému posílení a zjednodušení (ve smyslu specifikace výkladu 
finančních nástrojů a řešení nejasností spojených s jejich využíváním) role návratných způsobů podpory, za 
které jsou považovány zejména finanční nástroje. 

Posilující role finančních nástrojů je zdůrazněna již v Odůvodnění Návrhu nařízení pro programovací období 
2014 – 2020 (dále jen „Odůvodnění“) (bod 22), a to vzhledem k následujícím přednostem těchto nástrojů: 

 pákovému efektu („leverage effect“), který znásobuje využívání fondů SSR; 

 schopnosti kombinovat různé formy veřejných a soukromých zdrojů; 

 revolvingové formě, která prodlužuje udržitelnost podpory. 

Trend zvyšování podílu inovativních finančních nástrojů je v Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 zdůrazněn 
rozšířením typu investic a příjemců, které bude možné touto formou podpořit. Oproti současnému využití 
nástrojů návratné pomoci (cca 4 % alokace) je uváděn jako cíl Evropské komise (EK) zvýšení tohoto podílu na 
alespoň 10 % alokace pro příští programové období. 

Cílem této studie je vymezit vhodné typy intervencí, které bude možné podporovat návratnou formou podpory 
v programovém období 2014 – 2020. V návaznosti na tento cíl byly v průběhu realizace zakázky provedeny 
následující činnosti: 

 Identifikace vhodných tematických oblastí podporovatelných návratnými formami pomoci; 

 Specifikace požadavků na přípravu finančních nástrojů; 

 Identifikace a vyhodnocení variant vhodných implementačních uspořádání. 

Tato zpráva byla připravena na základě Objednacího listu č. 234/2013 ze dne 19. února 2013 objednatele 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „Objednatel“ nebo „MMR“) a dodavatele 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“). 

Tento výstup Zhotovitele je adresován a určen výhradně Objednateli. Toto dílo je určeno výhradně pro potřeby 
Objednatele. Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně, které toto dílo bude předloženo 
nebo se s ním jinak seznámí. 
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2 Identifikace vhodných 
tematických oblastí 

V této části analýzy jsou identifikovány tematické oblasti, v jejichž rámci je odůvodněná podpora 
prostřednictvím návratných forem pomoci – finančních nástrojů v programovém období 2014 – 2020. 

Hlavním východiskem pro tento návrh byly následující dokumenty: 

 aktuální verze návrhů nařízení k evropským strukturálním a investičním fondům (viz výše); 

 vymezené tematické okruhy pro návrh Dohody o partnerství a tematické zaměření budoucích 

(operačních) programů v České republice; 

 výstupy Národní ekonomické rady vlády ČR. 

Kromě těchto dokumentů jsou využity zkušenosti z přípravy, implementace a využívání finančních nástrojů 
během programového období 2007-2013, a to s ohledem na tematické zaměření finančních nástrojů 
implementovaných v ČR i v ostatních státech EU. V potaz jsou brány poznatky, které jsou dostupné v aktuálním 
stupni přípravy programového období 2014 – 2012. 

Identifikace vhodných tematických oblastí je uvedena v tabulce 1. Tato tabulka vychází z tematických okruhů 
(„TO“) vymezených na národní úrovni pro čerpání z fondů SSR v programovém období 2014–2020. 
K jednotlivým tematickým oblastem je vždy uveden typ vhodného návratného (finančního) nástroje, vhodné 
cílové skupiny a zdůvodnění návrhu využití návratných finančních nástrojů pro příslušné tematické okruhy a 
aktivity.  

Pro interpretaci uvedené tabulky je dále třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti: 

 Identifikované oblasti podpory a cílové skupiny, pro které je možné využít finanční nástroje, se pro 
některé TO přirozeně překrývají s tím, jak se překrývají také jednotlivé TO. V případě návrhu využití 
některých finančních nástrojů na úrovni budoucích Programů je nutné tyto překryvy eliminovat a jasně 
vymezit, jaké aktivity budou podporovány jakými nástroji v rámci jednotlivých připravovaných 
Programů. 

 Uvedené formy finančních nástrojů jsou uvedeny v základní typologii (mikrofinancování, půjčka, 
kapitálový vstup, záruka) s tím, že v některých případech není možné v tuto chvíli přesně určit, jaká 
forma nástroje je nejvhodnější. Pro některé typy projektů či aktivit bude možné zvolit nejvhodnější 
nástroj až podle charakteru a velikosti projektu, požadovaných finančních zdrojů, rizikovosti, návratnosti 
apod. 

 Navrhované TO jsou v tuto chvíli poměrně široce vymezeny a byly navrhovány s cílem identifikovat 
prakticky všechny oblasti a témata, kde by bylo možné podporu z fondů SSR využít. Konečné využití 
finančních nástrojů a míra jejich využití oproti dalším nenávratným formám pomoci bude záviset jednak 
na skutečné identifikované poptávce, potřebě a absorpční kapacitě, jednak na identifikovaném rozsahu 
selhání trhu. To má být předmětem ex-ante hodnocení podle čl. 32 odst. 2. Návrhu obecného nařízení, 
kterému se věnujeme v další kapitole. 
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Tabulka 1: Návrh tematických oblastí podporovaných v období 2014 - 2020 a jejich vazba na návratné finanční nástroje 

Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

Trh práce a vzdělávání 

Mikrofinancování 
 Podpora zaměstnanosti osob 

ohrožených dlouhodobou 
nezaměstnaností a obtížně 
zaměstnatelných osob 
(sebezaměstnání a 
zaměstnávání znevýhodněných 
osob) 

 Podpora vzniku pracovních 
míst sebezaměstnáváním 
v periferních / 
venkovských/problémových 
regionech 

 Podpora podnikání v 
periferních / 
venkovských/problémových 
regionech 

 
Půjčky 
 Inovativní přístupy ke 

vzdělávání – využití moderních 
technologií a přístupů ke 
zlepšení nabídky celoživotního 
vzdělávání 

 Podpora inovativních nápadů a 
řešení z oblasti slaďování 
pracovního a rodinného života 
– nabídky služeb výchovy a 
péče o předškolní děti 

 Aktivity směřující ke zvyšování 
mobility zaměstnanců a 
podpoře flexibilnějších forem 
práce (např. práce z domova, 
částečné úvazky apod.) 

 
 

 
 občané – nezaměstnaní 

 dlouhodobě nezaměstnaní 

 skupiny ohrožené sociální 
exkluzí (zejména na pracovním 
trhu) 

 nezaměstnaní v periferních / 
venkovských/problémových 
regionech 

 malí zemědělci/farmáři  

 drobní živnostníci, řemeslníci a 
mikropodniky 

 
 
 
 
 
 začínající podnikatelé / firmy 

 malé a střední podniky 

Poskytování mikropůjček bude součást nástrojů na podporu 
zaměstnanosti2, zacílené především na nejvíce ohrožené osoby na 
trhu a problémové regiony. Podpora je zaměřena na podporu 
zaměstnanosti (sebezaměstnávání) a podnikatelství pro osoby a 
regiony, kde je omezená nabídka nových pracovních míst a podpora 
vlastního podnikání / sebezaměstnání může být jednou z mála 
forem, jak se uplatnit na trhu práce. Další cílovou skupinu 
představují osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a osoby 
obtížně zaměstnatelné, včetně například v současnosti absolventů, 
pro které sebezaměstnání může být jednou z mála cest na trh práce.  
Tyto osoby a subjekty mají vzhledem ke své životní situaci a 
lokalizaci právě v problémových regionech obtížný přístup ke 
kapitálu potřebnému k rozjezdu vlastního podnikání nebo jeho 
rozvoji. 
Kromě sebezaměstnávání je možné tuto podporu směřovat i na 
podporu sociálních firem, které zaměstnají také znevýhodněné 
občany ((překryvy s oblastí TO7). 
Mikrofinancování však musí být doplněno dalšími měkkými 
nástroji, které umožní využít poskytnuté finance úspěšně – zejména 
se jedná o školení, koučink / mentoring apod. 
 
Další významnou oblastí TO1 je podpora vzdělávání a celoživotního 
vzdělávání, a to ve vazbě na uplatnění na trh práce. V této oblasti lze 
navrhnout využití půjček (případně i kapitálových vstupů) jako 
podporu inovativních nápadů a podniků se zaměřením na oblast 
celoživotního vzdělávání a využití moderních a inovativních 
přístupů a technologií.  
 
Další oblastí vázanou na zlepšování situace na trhu práce je podpora 
sladění rodinného a pracovního života. I v této oblasti mohou být 
finanční nástroje využity k podpoře nových nápadů a řešení v této 
oblasti ze strany soukromých subjektů / osob – začínajících 
podnikatelů či malých a středních podniků. Pro část služeb v této 
oblasti lze ale předpokládat spíše potřebu formou dotací, neboť 
nemusí jít vždy nutně o aktivity, u kterých bude možné zajistit 
návratnost (např. opatření dotovaná ze strany zaměstnavatelů jako 
součást podpory svých zaměstnanců apod.).  

                                                             
2 Podobný typ podpory v programovém období 2007-2013plánuje využít MPSV pro nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít podnikat finanční dotací ve výši 40- 80 tisíc korun. Budoucí podnikatel se musí 
zavázat, že bude svoji živnost provozovat nejméně po dobu, na které se s úřadem dopředu dohod ne. Finanční dotace bez nutnosti vlastní investice má však výrazně nižší motivační faktor a podmínka 
provozování živnosti po určitou dobu může být splněna i „pasivně“. Doporučujeme proto změnit toto schéma právě na financování prostřednictvím návratné podpory-mikropůjček, které budou doplněny 
individuálním poradenstvím a vedením.  
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Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

Kapitálový vstup (seed a 
rizikový kapitál) 
 Inovativní přístupy ke 

vzdělávání – využití moderních 
technologií a přístupů ke 
zlepšení nabídky celoživotního 
vzdělávání  

 Podpora inovativních nápadů a 
řešení z oblasti slaďování 
pracovního a rodinného života 
– nabídky služeb výchovy a 
péče o předškolní děti 

Využití kapitálových vstupů pro 
tento typ aktivit není tak 
pravděpodobný, bude se jednat 
spíše o menší, regionální projekty. 
Kapitálový vstup by mohl být 
vhodný v případě větších projektů 
realizovaných na národní úrovni. 

V případě zvyšování mobility zaměstnanců se může jednat o půjčky 
na podporu rozvíjení podmínek pro flexibilní formy práce u 
zaměstnavatelů – např. rozvíjení vybavení v oblasti ICT, které 
umožní práci z domova, práci na částečný úvazek, lepší komunikaci 
a koordinaci zaměstnanců apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
investice, které mohou posílit konkurenceschopnost firem, snížit 
náklady na zaměstnance a zvýšit jejich atraktivitu pro nové 
pracovníky, lze předpokládat také poměrně dobrou návratnost 
těchto investic a možnost využití návratných forem podpory, 
zejména půjček, případně mikropůjček. Podpora touto formou by se 
týkala spíše soukromých subjektů.  
 
Půjčky (kapitálové vstupy) mohou být poskytovány začínajícím 
podnikatelům nebo MSP, které mají zhoršený přístup ke kapitálu. 

Funkční výzkumný a inovační 
systém 

Půjčky 
 Podpora přenosu výsledků VaV 

do praxe prostřednictvím 
podpory začínajících podniků 
založených na výsledcích VaV – 
ty podniky, pro něž není vhodné 
financování prostřednictvím 
kapitálového vstupu (pre-seed a 
seed financování) 

 Podpora inovačního podnikání 
prostřednictvím vzniku a 
rozvoje soukromých 
technologických a inovačních 
center 

 
Kapitálový vstup (pre-seed, 
seed a rizikový kapitál) 
 Podpora přenosu výsledků VaV 

do praxe prostřednictvím 
podpory začínajících podniků 
založených výsledcích VaV (pre-
seed a seed kapitál) 

 Podpora inovačního podnikání 
prostřednictvím vzniku a 

 začínající podniky 

 malé a střední podniky 

 inovační a technologická centra 
 

Oblast výzkumu a vývoje není svým charakterem vhodná pro 
návratné finanční nástroje. Jejich zapojení lze zvažovat až od 
momentu, kdy budou výsledky VaV uplatňovány v konkrétní 
aplikace a produkty – tedy fáze komercializace výsledků vědy, 
výzkumu, vývoje a inovací před samotným založením firmy, tzv. 
pre-seed financování, a podpora zakládání nových firem 
využívajících tyto výsledky, tzv. seed financování. 
Pre-seed financování, které může být realizováno formou 
(mikro)půjčky nebo kapitálového vstupu je určeno pro podniky, 
které jsou těšně před komerčním uplatněním svého produktu a 
poskytnuté finance by měly urychlit fázi „dotažení“ nápadu 
(výsledku VaV) k prvnímu skutečnému uplatnění / otestování a 
prodeji zákazníkům. Produkty musí mít tedy rozhodně dokončenu 
fázi vývoje svého produktu a být těsně před vlastní komercializací. 
Životaschopnost projektů je vzhledem k fázi financování 
samozřejmě poměrně riziková, na druhé straně se bude jednat o 
technologicky unikátní a inovativní produkty, které v případě 
úspěchu mohou znamenat významnou návratnost investice.  
Seed financování je určeno pro fázi, která zjednodušeně následuje 
po pre-seed financování – jedná se o podniky, které již ověřily svůj 
vynález a mají funkční, komercializovatelný prototyp a otestované 
první zákazníky. Z hlediska životaschopnosti projektů platí 
obdobné, jako u projektů ve fázi pre-seed. 
K uplatnění nových nápadů a vynálezů na trhu nestačí však pouze 
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Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

rozvoje (soukromých) 
technologických a inovačních 
center 

finance, i když jsou důležitým faktorem. Úspěch těchto projektů je 
důležité podpořit také měkkými aktivitami – mentoring, školení, 
poradenství týkající se podnikového a manažerského poradenství. 
 
Druhou oblastí, kde lze zvažovat využití návratných nástrojů 
v tomto tematickém okruhu, je podpora soukromých 
technologických a inovačních center. I když je v Česku těchto center 
(tj. inkubátorů, VTP, inovačních center apod.) poměrně dost, 
vznikají zde (zatím hlavně v hlavním městě) i soukromé, 
alternativní prostory zaměřené na podporu start-up, 
technologických firem v oblasti IT, sociálních inovací apod. (jedná 
se o prostory typu HUB, TechSquare apod.). Tyto subjekty nabízejí 
specifické služby a prostory a služby šité na míru určité skupině 
subjektů, podle svého zaměření, a dokážou v současnosti (i na rozdíl 
od některých veřejných, dotovaných) být životaschopné. Pro 
programové období 2014-2020 lze tedy zvážit namísto dosavadní 
dotační podpory tohoto typu infrastruktury podporu formou 
návratných nástrojů, a to zejména pro zkvalitňování služeb subjektů 
existujících. Pro nové subjekty by vzhledem k jejich současnému 
počtu měla být podpora formou návratných nástrojů do budoucna 
již jedinou formou podpory, tj. neměly by být dotačně podporovány 
žádné další nové infrastrukturní projekty, ale dotace by měly 
směřovat pouze na zkvalitňování služeb existujících subjektů.  
V návaznosti na tematickou oblast by se mělo jednat o 
technologická a inovační centra podporující komercializaci a 
zakládání a rozvoj podniků vázaných na aktivity VaVaI.  
V případě podpory dalšího rozvoje existujících subjektů je třeba 
individuálně zvážit, jaké projekty mohou být životaschopné a 
ekonomicky návratné, a kdy se vzhledem k potřebě zvýhodněného 
poskytování následné podpory bude jednat o projekty, pro něž je 
vhodnější dotační podpora. 

Konkurenceschopné podniky 

Mikrofinancování 

 Podpora inovativních nápadů, 
začínajících podnikatelů, kteří 
poptávají pouze malé finanční 
zdroje 

 
Půjčky 

 Podpora inovativních nápadů, 
začínajících podnikatelů a 
malých a středních podniků na 
rozvoj jejich inovací (produktů, 
služeb) v případě nevhodnosti 

 osoby s inovativními nápady – 
fyzické osoby, které podnikají 

 začínající podniky 

 malé a střední podniky 

Využití finančních nástrojů v tomto tematickém okruhu patří do 
oblasti, kde se návratné nástroje, i když v omezené míře, používají 
již v tomto programovém období. Tato oblast se soustředí na 
přímou podporu růstu počtu inovativně zaměřených začínajících 
podniků – rozvoj inovačního podnikání prostřednictvím 
poskytování rizikového kapitálu a/nebo (mikro)půjček pro 
zakládání a rozvoj firem.  
Investice by měly směřovat do raných fází podnikání, zejména ve 
fázích seed a start-up, ale také ve fázi rozšíření (expansion). Pokud 
to umožní pravidla pro veřejnou podporu v oblasti poskytování 
rizikového kapitálu, mohou být investice zaměřeny také na 
náhradní (replacement) kapitál a růstový (growth) kapitál z důvodu 
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Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

podpory prostřednictvím 
kapitálového vstupu 

 Podpora využití key enabling 
technologies (KET) s cílem 
posílit inovační aktivity 
v podnicích – interdisciplinární 
využití existujících KET pro 
inovace ve svém oboru 

 Podpora uplatnění nových 
poznatků a nápadů a inovací v 
oblasti zelených technologií a 
ekologie 

 Podpora využívání 
obnovitelných zdrojů energie ( 
OZE) 

 Snižování energetické 
náročnosti podnikatelského 
sektoru a rozvíjení 
energetických služeb 

 Zvýšení využití a zavádění 
kombinované výroby elektřiny a 
tepla 

 
Kapitálový vstup (seed a 
rizikový kapitál) 
 Podpora inovativních nápadů, 

začínajících podnikatelů a 
malých a středních podniků na 
rozvoj jejich inovací (produktů, 
služeb) i ve spolupráci se 
soukromými investory 

 Podpora uplatnění nových 
poznatků a nápadů a inovací v 
oblasti zelených technologií a 
ekologie 

 
Záruky 
 Podpora expanze na zahraniční 

trhy pro inovativní podniky / 
produkty/služby formou 
poskytování záruk za 
(bankovní) půjčky 

podpory rozvoje i pokročilejších fází inovačního podnikání 
prostřednictvím finančních nástrojů. 
Volba poskytování půjček či kapitálových vstupů bude záviset na 
podrobnější analýze absorpční kapacity a charakteru projektů / 
potenciálních příjemců. Možnost poskytování tradičních půjček by 
měla zůstat především vzhledem k tomu, že část podnikatelů a 
podniků v Česku má stále poměrně vysokou averzi vůči investicím 
formou kapitálového vstupu.  
 
Další významnou oblastí podpory, pro kterou je možné využít 
návratné finanční nástroje (pravděpodobně spíše půjčky než 
kapitálový vstup, ale konkrétní typ návratného nástroje by měl být 
určen na základě ex-ante hodnocení), je zavádění nových produktů 
na bázi efektivních technologií, tzv. Key Enabling Technologies 
(KET), které představují průřezové, nové technologie, které 
podporují konkurenceschopnost celé řady oborů a aktivit. Patří 
mezi ně ICT, biotechnologie, nanotechnologie, kosmické 
technologie ad. Využívání nových poznatků v těchto technologiích 
patří mezi jeden z významných způsobů posilování konkurenční 
výhody podniků a zavádění inovací.  
 
Třetí významnou oblastí tohoto tematického okruhu, pro kterou lze 
využít návratné nástroje, je podpora alternativních energetických 
zdrojů, energetické účinnosti a inovací v oblasti zelených 
technologií. Ve všech případech se jedná v současnosti o 
životaschopné oblasti a aktivity, i když v některých případech s delší 
časovou návratností. Jsou tedy vhodné pro podporu formou 
návratných a nikoliv pouze dotačních nástrojů.  
Pokud jde o typ vhodného nástroje, v případě zavádění nových 
technologií a posilování energetické účinnosti a využívání OZE ve 
stávajících, již existujících subjektech, bude pravděpodobně 
vhodnější forma půjček či záruk. Pro nové podniky a podporu 
rozjezdu nových inovativních podniků zaměřených na oblast 
zelených technologií a energetiky mohou být vhodné i kapitálové 
vstupy. 
 
Záruky jako návratný nástroj by bylo dále možné využít k podpoře 
internacionalizace podniků – tedy jejich expanzi (rozvoj/růst) na 
zahraniční trhy, ať již formou (často velkých investičních) projektů 
realizovaných v zahraničí či rozšířením působnosti na zahraničních 
trzích. Tato podpora je v současnosti poskytována prostřednictvím 
národních prostředků a nástrojů, vzhledem k zaměření 
programového období 2014-2020 lze uvažovat i o využití 
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Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

 evropských prostředků na podobný typ podpory.  
 
Podobně jako v předchozím tematickém okruhu by měla být 
finanční podpora účinně propojena s dalšími typy aktivit, především 
v oblasti poradenství, mentoringu apod. 

Mobilita, dostupnost, sítě, 
energie 

Půjčky 
 Podpora uplatnění nových 

poznatků a nápadů a inovací v 
oblasti alternativních 
energetických zdrojů pro 
dopravu 

 Podpora nápadů a řešení 
v oblasti nových 
technologických systémů 
v dopravě 

 Velká infrastrukturní výstavba 
pro aglomerace – chytrá řešení 
pro zvýšení bezpečnosti, 
stability a účinnosti sítí 
městských regionů 

 
Kapitálový vstup (seed a 
rizikový kapitál) 

 Podpora uplatnění nových 
poznatků a nápadů a inovací v 
oblasti alternativních 
energetických zdrojů pro 
dopravu 

 Podpora nápadů a řešení 
v oblasti nových 
technologických systémů 
v dopravě (telematika, řízení 
dopravy, omezování dopravy 
apod.) a energetice (chytré sítě, 
stabilita, podpora 
decentralizace energetických 
zdrojů apod.) 

 
Záruky 
 Infrastrukturní výstavba pro 

 Malé a střední podniky 

 Začínající podnikatelé 

 Obce, kraje 

 Svazky obcí 

V rámci TO4 se řeší především „velká infrastruktura“ (včetně 
logistiky a telematiky) celostátního, popřípadě celoevropského 
významu (TEN-T) a přímá napojení na ni nadregionálního 
významu. Zejména s ohledem na životaschopnost a návratnost 
projektů jsou možnosti využití návratných nástrojů – pro tuto oblast 
omezené. I zde však lze některé oblasti potenciálně vhodné pro 
využití návratných finančních nástrojů identifikovat. 
Podpora prostřednictvím finančních nástrojů může být zaměřena 
především na podporu realizace, uplatnění a rozvoje inovativních 
nápadů a řešení v oblasti nových technologických systémů 
v dopravě a oblasti alternativních energetických zdrojů. Tato oblast 
podpory se tak překrývá částečně s podporou v TO3, kde jsou také 
podporovány aktivity týkající se alternativních energetických zdrojů 
a snižování energetické náročnosti podnikání. Zde se naopak jedná 
posilování energetické bezpečnosti, kde lze podpořit přímo podniky 
přicházející s novými řešeními, nebo subjekty vlastnící 
infrastrukturní sítě a realizující opatření na zlepšení jejich 
bezpečnosti, stability a účinnosti. Bude se jednat převážně o obce a 
kraje, u kterých je opět třeba zvážit otázku životaschopnosti a 
návratnosti investic.  
 
Z období 2007-2013 se lze pro tuto oblast inspirovat při využívání 
nástroje JESSICA3, který je zaměřen na zejména na podporu 
projektů v oblasti rozvoje městské infrastruktury a zvýšení 
energetické účinnosti objektů, které jsou podporovány formou 
úvěrů či záruk. Pro výběr projektů a volbu návratného nástroje pro 
podporu těchto aktivit je však třeba vyhodnotit návratnost a 
životaschopnost těchto investic.  
 
Volba mezi podporou prostřednictvím půjček nebo kapitálového 
vstupu závisí na charakteru řešení, požadované výši finančních 
prostředků a typu subjektu. Kapitálové vstupy jsou 
pravděpodobnější pro nová inovativní řešení na straně podniků, 
které je budou dále nabízet jako svůj produkt, půjčky a záruky 
naopak pro obce a kraje jako vlastníky sítí a infrastruktury. Záruky 

                                                             
3 Nástroj JESSICA nebude v programovém období 2014-2020 využíván ve zcela shodné formě a pod shodným názvem, odkazujeme zde proto na obdobnou formu nástroj, který je využíván jako JESSICA 
v programovém období 2007-2013. 
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Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

rozvoj měst a aglomerací – 
chytrá řešení pro zvýšení 
bezpečnosti, stability a 
účinnosti sítí městských 
regionů 

mohou být vhodným nástrojem pro tyto veřejné subjekty i 
v návaznosti na častou podmínku finančních institucí zajistit záruky 
za půjčky a závazky právě ze strany obcí a krajů.  

Efektivní správa a instituce 
 

 
Nebyly identifikovány žádné aktivity vhodné pro podporu formou 
návratných finančních nástrojů.  

Integrovaný rozvoj území 

Mikrofinancování 

 Podpora rozvoje venkovských 
a sociálně problémových území 
prostřednictvím podpory 
podnikání a sebezaměstnání 
v těchto regionech 

 
Půjčky 
 Podpora projektů zaměřených 

na revitalizaci městských 
regionů a rozvoj chytrých, 
nízkouhlíkových a udržitelných 
městských regionů 

 
Záruky 
 Podpora projektů zaměřených 

na revitalizaci městských 
regionů a rozvoj chytrých, 
nízkouhlíkových a udržitelných 
městských regionů 

 

 Regionální / místní podnikatelé 

 Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

 Obce, kraje 

 Svazky obcí 

Jednou z oblastí tohoto tematického okruhu je podpora 
integrovaného rozvoje venkovských a sociálně problémových území, 
jejíž specifický cíl je formulován jako posilování rozvoje 
venkovských a sociálně problémových území s důrazem na tvorbu 
pracovních míst a zvyšování kvality života. V této oblasti lze využít 
návratných finančních nástrojů pro podporu „regionálního“ 
podnikání v takto vymezených regionech a podporu integrace 
sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva na místní 
úrovni prostřednictvím podpory sebezaměstnávání.  
V případě regionálního podnikání by se na rozdíl od TO3 nejednalo 
nutně o inovativní a technologické podniky, ale důraz by byl kladen 
na podporu lokálních, malých podnikatelů, často v tradičních 
(například řemeslných či zemědělských oborech), jejichž podpora 
bude posilovat ekonomiku a udržitelnost rozvoje daného regionu.  
Z hlediska typů vhodných návratných nástrojů budou 
pravděpodobně nejvhodnějším nástrojem mikrofinancování, 
případně půjčky.  
Tematicky je tato podpora propojena také na TO1, 
Dalším tématem, pro které by v tomto okruhu bylo možné využít 
návratných nástrojů podpory, je podpora prostřednictvím nástroje 
ve formě současného nástroje JESSICA. Podle zaměření TO je zde 
možné podporu zaměřit na infrastrukturní projekty cestovního 
ruchu, volnočasových aktivit, amatérského sportu, zkvalitňování 
infrastruktury pro poskytování zdravotní a sociální péče, podporu 
obnovy památek kulturního dědictví či regenerace zanedbaných 
oblastí a jejich využití pro podnikatelské aktivity (využití k výstavbě 
podnikatelské infrastruktury, zejména pro malé a střední podniky) 
apod., které regionům přinesou nová pracovní místa a přispějí ke 
zvýšení kvality života, a tím k atraktivitě a daných regionů a 
nepřímo je jejich stabilitě a udržitelnosti rozvoje. Musí se však 
jednak o projekty, kterým současné podmínky nedovolí využít 
komerční zdroje a u kterých existuje tržní a finanční mezera. Toto 
upozornění se (i podle zkušeností z programového období 2007-
2013) týká ve velké míře projektů v oblasti cestovního ruchu, kde se 
ukázalo, že podpora v tomto odvětví významně narušuje tržní 
prostředí (výstavba hotelů, konferenčních center apod.). Zároveň se 



Vymezení vhodných typů intervencí podporovatelných návratnou formou podpory           
 

PwC  Strana 15 z 54 

 

Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

musí jednat o projekty, které mohou dlouhodobě ekonomicky 
prospívat.   

Vzhledem k tomu, že je tento TO zaměřen na podporu rozvoje 
regionů a klade důraz i na místní a regionální rozvoj a kvalitu života, 
je pro tuto oblast a výše popsaná témata podpory vhodné použití 
finančních nástrojů a obrátkových fondů na regionální úrovni. Na 
úrovni regionů lze lépe identifikovat skutečné potřeby jednotlivých 
regionů či aktérů, vyhodnotit životaschopnost jejich projektů a také 
příspěvek ke zvyšování kvality života v regionech. Dále, jednotlivé 
regiony se mohou významně lišit v tom, co je třeba učinit ke 
zlepšení jejich „lokální“ kvality života a nástroje na národní úrovni 
nemusí všechny tyto odlišnosti dostatečně podchytit a nastavit 
podmínky tak, aby skutečně v daných regionech mohly pomoci. 
Použití finančních nástrojů a obrátkových fondů na regionální 
úrovni by mělo být vázáno na výsledky ex-ante hodnocení, která 
ukáže, zda je využití těchto nástrojů vhodné či nikoliv. 
 
Druhou oblastí, na kterou je TO6 zaměřen, je podpora rozvoje 
chytrých, nízkouhlíkových a udržitelných městských regionů na bázi 
chytrých řešení a v souladu s cíli udržitelného rozvoje ve smyslu 
pólů excelence a růstu. V tomto případě je možné využít 
nejpravděpodobněji podobně jako v předchozím TO nástroje ve 
formě současného nástroje JESSICA a podporu formou půjček či 
záruk pro projekty v oblasti revitalizace, regenerace a podpory 
udržitelného rozvoje měst. I zde platí, že pravděpodobně ne všechny 
projekty, které budou v této oblasti realizovány, budou 
životaschopné a ekonomicky návratné. Řada projektů, které budou 
přinášet budoucí úspory či řešení, která bude možné zpoplatnit, 
však pro návratné nástroje vhodná bude. 

Boj s chudobou, sociální 
začleňování a zdraví 

Mikrofinancování 

 Podpora rozvoje venkovských 
a sociálně problémových území 
prostřednictvím podpory 
podnikání a sebezaměstnání 
v těchto regionech 

 Podpora sociálních inovací a 
sociálního podnikání 

 
Půjčky 
 Podpora rozvoje infrastruktury 

sociálních služeb v rámci 
komplexních strategií 

 Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

 Začínající podnikatelé / malé a 
střední podniky rozvíjející 
sociální inovace 

 Obce, kraje 
 Svazky obcí 

Jednou z podporovaných oblastí v tomto tematickém okruhu je boj 
s chudobou. V rámci této oblasti je možné využít návratné finanční 
nástroje prostřednictvím poskytování mikrofinancování jako jedné 
z forem podpory uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob 
ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce prostřednictvím 
sebezaměstnávání. Poskytování mikrofinancování by mělo být 
navázáno na potřebné rekvalifikace a školení zaměřené na zahájení 
podnikání a pravidla podnikání a dále aktivní podporu zejména 
v prvních měsících po zahájení vlastního podnikání. Tematicky je 
tato podpora opět provázána i na TO1. 
 
Oblast podpory sociálních služeb, včetně sociálního bydlení, je 
oblastí, která tematicky spadá do podpory nástroje ve formě 



Vymezení vhodných typů intervencí podporovatelných návratnou formou podpory           
 

PwC  Strana 16 z 54 

 

Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

v městských regionech (např. 
prostřednictvím nástroje formy 
JESSICA) 

 Podpora sociálních inovací a 
sociálního podnikání 

 
Kapitálový vstup (seed a 
rizikový kapitál) 
 Podpora sociálních inovací a 

sociálního podnikání 
 
Záruky 
 Podpora rozvoje infrastruktury 

sociálních služeb v rámci 
komplexních strategií 
v městských regionech (např. 
prostřednictvím nástroje formy 
JESSICA) 

 

současného nástroje JESSICA a tento typ projektů je možné 
podporovat prostřednictvím půjček či záruk. Platí pro ně však 
obdobná omezení, která byla diskutována i v předchozích TO. 
 
Dalším významným tématem, které je vhodné pro tento TO a také 
návratné finanční nástroje, je sociální podnikání a sociální inovace. 
Sociální inovace představují nové koncepty a řešení sociálních 
problémů, a to včetně řešení na komerční bázi – mohou se 
vztahovat na sociální problematiku (např. nové přístupy ke 
vzdělávání, k integraci minorit), na komerční sféru (např. 
mikroúvěry, rozvoj lidských zdrojů), ale také na veřejnou správu 
(např. komunální rozvoj, participaci občanů). Sociální inovace se 
mohou vztahovat k sociálním službám., zdraví, ochraně životního 
prostředí, posilování místních komunit, ekologickým iniciativám 
atd. Samy o sobě tedy pokrývají prakticky všechna témata z tohoto 
TO, i když z hlediska podpory podnikání a podpory inovací se jedná 
o částečný překryv s tématy TO3 a TO2. Sociální podniky navíc 
představují v dnešní době nově vznikající odvětví s rychlým 
růstovým potenciálem. 
Podle charakteru projektů a výsledků ex-ante hodnocení lze zvolit 
nejvhodnější typ návratných nástrojů, kterým by mohly být tyto 
aktivity podporovány – pravděpodobně půjde o kombinaci 
(mikro)půjček a kapitálových vstupů.  
I zde je efektivní, aby došlo ke spojení finanční podpory sociálních 
podniků s podporou lidského kapitálu – podporou rozvoje 
podnikatelských dovedností (poradenství, koučování, mentoring). 

Životní prostředí 

Půjčky 

 Zavádění ekoinovací 
 Podpora procesů vedoucích 

k energetickým úsporám (např. 
zateplování budov, efektivní 
technologie vytápění) 

 Podpora využívání OZE 

 Podpora aktivit v rámci 
integrovaných strategií 
městských regionů v oblasti 
opatření ke zlepšení životního 
prostředí ve městech, včetně 
regenerace starých 
průmyslových areálů, 
omezování znečištění ovzduší a 
využívání odpadů 

 

 Začínající podniky, podnikatelé 

 Malé a střední podniky 
 Ostatní právnické osoby – 

sdružení vlastníků 
 Obce, kraje 

 Svazky obcí 

TO Životní prostředí se zčásti překrývá s podporou v TO3, kde jsou 
také podporovány aktivity týkající se alternativních energetických 
zdrojů a snižování energetické náročnosti podnikání a 
environmentální a energetické inovace v podnicích. Pro tato témata 
je zde doporučeno obdobné spektrum možností využití návratných 
finančních nástrojů. 
 
V případě kapitálových vstupů se bude jednat o nové podniky a nové 
nápady – inovace, které budou dále uplatňovány a nabízeny na trhu. 
Naopak půjčky budou více zaměřeny na zavádění ekologických a 
environmentálních inovací v podnicích s cílem snížit jejich 
energetickou náročnost a posílit tak jejich konkurenceschopnost. 
 
Druhou oblastí, kde je možné využít návratné finanční nástroje – 
zejména půjčky, případně záruky, je oblast snižování energetické 
náročnosti v rámci veřejného sektoru a účinného využívání zdrojů, 
tj. projekty v oblasti odpadového hospodářství, vodní 
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Tematická oblast 2014 – 2020 
Finanční nástroj a oblast 

podpory 
Cílové skupiny Zdůvodnění 

Záruky 
 Podpora procesů vedoucích 

k energetickým úsporám (např. 
zateplování budov, efektivní 
technologie vytápění) 

 Podpora využívání OZE 

 Podpora aktivit v rámci 
integrovaných strategií 
městských regionů v oblasti 
opatření ke zlepšení životního 
prostředí ve městech, včetně 
regenerace starých 
průmyslových areálů, 
omezování znečištění ovzduší a 
využívání odpadů 

 
Kapitálový vstup (seed a 
rizikový kapitál) 
 Podpora uplatnění nových 

poznatků a nápadů a inovací v 
oblasti zelených technologií a 
ekologie (environmentální a 
ekologické inovace) 

infrastruktury4 a regenerace starých průmyslových areálů. Bude se 
jednat o projekty realizované převážně ze strany obcí (měst) a krajů, 
případně vlastníků dané infrastruktury. Možnost využít návratné 
finanční nástroje namísto dotační podpory bude však u těchto 
projektů spíše individuální – ve všech oblastech lze identifikovat 
životaschopné a ekonomicky návratné projekty (např. snížení 
energetické náročnosti se promítne do budoucích úspor v rámci 
spotřeby energie, příjmy z dalšího využití odpadů mohou zajistit 
návratnost investic do nového využití odpadů apod.), pro které je 
obtížné získat potřebné finance na realizaci na trhu. Na druhé 
straně zde budou i projekty, u nichž bude ekonomická návratnost a 
životaschopnost minimální a budou vhodnější pro dotační formu 
podpory.  
 

 

 

 

 

                                                             
4 Pro podporu projektů v oblasti vodní infrastruktury je třeba nejprve vyřešit problémy, které podporu v této oblasti provázely v současném programovém období a maximálně využít dosavadních 
zkušeností tak, aby se v budoucím programovém období mohly projekty rozběhnout bez problémů. 
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3 Požadavky na přípravu 
finančních nástrojů pro období 
2014 – 2020 

V této části byly rozpracovány požadavky na přípravu finančních nástrojů obsažené v Návrhu nařízení pro 2014 
– 2020 (zejména v Hlavě IV., čl. 32 – 405) a v související dokumentaci (viz kapitola 2). Kapitola je zaměřena 
zejména na vymezení obligatorních požadavků na řídící orgány v období 2014 – 2020 a doporučení realizaci 
kroků, které zajistí splnění těchto požadavků. 

3.1 Základní principy využívání finančních nástrojů 
v období 2014 – 2020 

Jak vyplývá z předchozích částí, cílem nastavení rámce pro implementaci a využívání finančních nástrojů 
v období 2014 – 2020 je zejména zjednodušení a zpřesnění pravidel upravujících níže uvedené klíčové otázky. 
Hlavní posun oproti období 2007 – 2013 spatřujeme zejména v následujících otázkách: 

 Předpokládané sjednocení podmínek pro všechny typy navrhovaných struktur 
implementace finančních nástrojů. 

 Základními podmínkami podpory finančních nástrojů je finanční životaschopnost projektu a 
nemožnost získat dostatečné finanční zdroje za tržních podmínek. Tyto skutečnosti by měly být 
prokázány formou ex ante hodnocení navrhované podpory formou finančních nástrojů (blíže 
viz kapitola 3.2.1). 

 Řídící orgán, dále fond fondů a organizace zavádějící finanční nástroj musejí být v souladu 
s platnou legislativou EU a ČR, zejména v oblasti veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek (čl. 
32, odst. 1). 

 Povinnost zajistit ex ante hodnocení navrhované podpory formou finančních nástrojů: 

 Podpora finančních nástrojů bude založena na ex ante hodnocení, z něhož by mělo jasně vyplynout 
selhání trhu, neoptimální investiční situace a očekávaná úroveň a rozsah investičních potřeb, 
včetně vymezení typů finančních nástrojů pro danou oblast (čl. 32, odst. 2).  

 Podrobně se ex ante hodnocením zabýváme v kapitole 3.2.1, kde jsou rozpracovány náležitosti ex 
ante hodnocení dle čl. 32, odst. 2. Součástí kapitoly 3.2.1 je návrh možné struktury ex ante 
hodnocení, který vychází z Best Practices přístupu uplatněných v rámci již provedených analýz pro 
programové období 2007 – 2013. 

 Možnost kombinace finančních nástrojů s dalšími formami podpory, zejména dotacemi, 
příspěvky na úhradu úroku a příspěvky na poplatky za záruky (čl. 32, odst. 5 až 7): 

 Koneční uživatelé mohou spolu s podporou poskytnutou formou finančních nástrojů využít dotace 
i další formy podpory. Návrh nařízení pro 2014 – 2020 stanovuje pouze základní zásady, které je 
nezbytné při kombinaci finančních nástrojů s dalšími formami podpory dodržovat. 

 Možné varianty kombinací forem podpory a jejich aplikace jsou ponechány na ŘO, a to za 
předpokladu, že budou dostatečně zdůvodněny v rámci ex ante hodnocení a z hlediska 
souladu s pravidly veřejné podpory EU (viz níže). Tyto dva okruhy k dořešení lze v aktuálním 
stupni přípravy programového období 2014 – 2020 považovat za klíčové z hlediska možných 
omezujících podmínek pro kombinace finančních nástrojů s dalšími formami podpory. 

  

                                                             
5 Ve verzi ze dne předběžně schválené dánským a kyperským předsednictvím Rady EU formou částečného obecného přístupu. 
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 Podmínky a pravidla týkající se finančních nástrojů se aplikují na každou operaci, která je tvořena 
kombinací podpory prostřednictvím finančních nástrojů a jiných forem podpory (tj. technické 
asistence, příspěvků na úhradu úroků a příspěvků na úhradu poplatků za záruky) v rámci týchž 
konečných uživatelů (čl. 32, odst. 5). 

 Kombinace finančních nástrojů s dalšími formami podpory musí být v souladu s platnými pravidly 
EU v oblasti veřejné podpory (zejména se jedná zamezení dvojího financování a dodržení limitů 
pro spolufinancování). Vymezení možných dopadů na veřejnou podporu by mělo být součástí ex 
ante hodnocení. Zkušenosti s vyjednáváním podmínek veřejné podpory k finančním nástrojům 
v programovém období 2007 – 2013 ukazují, že za klíčové z hlediska dopadů na veřejnou podporu 
je ze strany EK požadována vazba typu a zaměření podpory formou finančních nástrojů na selhání 
trhu, tzn. na identifikovanou tržní mezeru a její dostatečnou velikost v kvantifikovaném vyjádření. 

 Nepřípustnou formou kombinace forem podpory je zejména předfinancování dotací z finančních 
nástrojů a úhrada návratné podpory, poskytnuté formou finančních nástrojů, z dotací. Uvedené 
pravidlo zachovává dosavadní nezbytnost využít k předfinancování dotací, vyplácených ex post, 
vlastních zdrojů nebo běžných komerčních úvěrů. Při poskytnutí záruk a návratných finančních 
zdrojů by nemělo docházet k tomu, že k jejich navrácení budou využity jiné finanční zdroje než 
provozní příjmy projektu a vlastní zdroje konečného uživatele.  

 Vzhledem k tomu, že finanční nástroje by měly podněcovat zapojení soukromého kapitálu (pákový 
efekt), jednou z žádoucích forem může být kombinace návratného finančního nástroje a 
komerčního úvěru (při dodržení pravidel týkajících se spolufinancování a zamezení dvojímu 
financování) v rámci projektu tam, kde zapojení návratného finančního nástroje sníží rizikovost 
projektu pro poskytovatele komerčního financování (tzn., že bez zapojení finančního nástroje by 
byl daný projekt na standardním úvěrovém trhu nefinancovatelný. 

 Rozšíření okruhu investic a příjemců: 

 Vzhledem k tomu, že se Návrh obecného nařízení vztahuje na všechny fondy SSR, dochází 
k významnému rozšíření okruhů jejich využívání mimo jiné i na FS, EZFRV a EMFF 
(v programovém období 2007 – 2013 byly finanční nástroje využívány pouze v rámci ERDF). 

 Specifikace nakládání s úroky a dalšími výnosy plynoucími z finančních nástrojů. Návrh 

rozlišuje použití úroků a výnosů generovaných přímo podporou z fondů SSR v rámci jednoho 
investičního cyklu (čl. 37, odst. 2) od znovuvyužití úroků a příjmů vytvořených přímo investicemi prvního 
investičního cyklu pro další investiční cyklus (čl. 38, odst. 2). 

 Úroky a další výnosy, které přímo vytváří podpora finančních nástrojů (tj. zejména 
povinnost vést úročený účet vedený u finančních institucí za účelem poskytnutí 
podpory z fondů SSR): Čl. 37, odst. 2 stanovuje povinnost využít tyto úroky a jiné výnosy na týž 
účel jako počáteční podporu z fondů SSR v rámci daného finančního nástroje, včetně výplat 
manažerské odměny a poplatků za správu (v souladu s cíli OP a do konce období způsobilosti). ŘO 
bude mít povinnost vést o tomto využití adekvátní záznamy (čl. 37, odst. 3). 

 Úroky a jiné příjmy a výnosy (poplatky za záruky, dividendy, kapitálové výnosy) 
vytvořené investicemi (tj. výnosy generované z prvního investičního cyklu): Čl. 38, 
odst. 1 vymezuje tři možné způsoby využití těchto výnosů a příjmů, a to úhradu nákladů/poplatků 
za správu finančního nástroje, preferenční odměňování investorů, stanovené v ex ante hodnocení, 
a další investice v souladu s cíli OP. 

 Požadavky na průběžné žádosti o platby, obsahující výdaje na finanční nástroje 

 Čl. 35 stanovuje zejména následující pravidla pro žádost o průběžnou platbu předloženou v rámci 
období způsobilosti: 

◦ Výše příspěvku z Programu na finanční nástroje, obsažené v jedné žádosti o průběžnou 
platbu, je omezena výší 25 % dle příslušné dohody o financování korespondujícími s výdaji 
podle čl. 36, odst 16. 

                                                             
6 (a) Platby konečným příjemcům, (b) prostředky vyčleněné na smlouvy o zárukách, (d) úhrady manažerské odměny a poplatků za správu 
finančního nástroje. 
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◦ Každá žádost o průběžnou platbu může obsahovat maximálně 25 % částky národního 
spolufinancování placené v rámci finančního nástroje nebo na úrovni konečných příjemců 
podle čl. 36, odst. 17. 

◦ Druhou žádost o průběžnou platbu je možné předložit až tehdy, je-li vynaloženo na 
způsobilé výdaje minimálně 60 % částky obsažené v první žádosti o průběžnou platbu. 
Analogicky platí pravidlo pro třetí žádost, kterou lze předložit, je-li vynaloženo minimálně 
85 % částky obsažené ve druhé žádosti. 

◦ Uvedeným postupem je zaručeno, že příspěvky na finanční nástroje budou vynaloženy 
formou tranší a bude sledováno a vyhodnocováno jejich řádné vynakládání na způsobilé 
výdaje. 

 Žádost o průběžnou platbu předložená po období způsobilosti bude obsahovat celou výši 
způsobilých výdajů dle čl. 36. 

 Každá žádost o průběžnou platbu obsahující výdaje spojené s finančními nástroji musí rozlišovat 
příspěvky placené na finanční nástroj a částky placené jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 36, 
odst. 18. 
Skutečnost, že EK výše uvedené aspekty začlenila do Návrhu obecného nařízení, může zvýšit míru 
právní jistoty pro řídící orgány implementující finanční nástroje oproti programovému období 
2007 – 2013, kdy legislativa upravovala finanční nástroje spíše obecně a následně byly požadavky 
EK konkretizovány formou metodického doporučení COCOF. 
 

 Stanovení částky způsobilých výdajů při uzavření OP – (Potřeba zvláštních pravidel je vyjádřena 
již v Odůvodnění Návrhu nařízení 2014-2020, bod 279): 

 Způsobilé výdaje jsou v čl. 36 vymezeny (z hlediska věcné a časové způsobilosti) odlišně pro 
jednotlivé typy podpory poskytované finančními nástroji (tj. pro úvěry, záruky, příspěvky na 
úhradu úroků, akciové nástroje, mikrofinancování). 

 Podrobnější pravidla jsou uvedena pro finanční nástroje na bázi equity financování a 
mikrofinancování. Platby konečným uživatelům musejí být v souladu s tržními standardy a 
standardními smluvními ujednáními. Jejich výše je limitována na minimum nezbytné pro 
stimulování spoluinvestic soukromého sektoru a maximální výší zisku těchto investorů.  

 Součástí způsobilých výdajů jsou (bez ohledu na zvolený typ finančního nástroje) náklady na 
správu nebo úhrady poplatků za správu finančního nástroje, vynaložené subjektem 
implementujícím fond fondů nebo subjektem implementujícím finanční nástroj. Předpokladem 
způsobilosti je evidence výdajů, výkonově orientovaná kalkulace poplatků a jejich výše 
odsouhlasená v souladu s konkurenčním tržním prostředím. 

 Smluvní poplatky přitom nemohou být přeneseny na konečné uživatele, jinak nejsou způsobilými 

výdaji. Doba způsobilosti se počítá od data podpisu příslušné Dohody o financování. 

 Požadavky na opětovné využití zdrojů připadajících na podporu z fondů SSR, včetně 
využití zbytkových zdrojů po konci období způsobilosti (Potřeba zvláštních pravidel je vyjádřena 
již v Odůvodnění Návrhu nařízení 2014-2020, bod 27): 

 Během období způsobilosti (zdroje představuje vrácený kapitál z prvního investičního cyklu 
včetně výnosů a zisků10) – Čl. 38, odst. 2 vymezuje tři možné způsoby využití těchto výnosů a 
příjmů, a to úhradu nákladů/poplatků za správu finančního nástroje, preferenční odměňování 
investorů, stanovené v ex ante hodnocení, a další investice v souladu s cíli OP. 

  

                                                             
7 Viz předchozí bod. 
8 (a) Platby konečným příjemcům, (b) prostředky vyčleněné na smlouvy o zárukách, (d) úhrady manažerské odměny a poplatků za správu 
finančního nástroje. 
9 Odůvodněním se v tomto textu rozumí výčet důvodů Pozměněného návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných 
ustanoveních ohledně fondů SSR. Plný text Odůvodnění je obsažen ve verzi Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 zpracované ke dni 11. září 
2012. 
10 Splátky kapitálu, zisky a další výnosy, jako jsou úroky, poplatky za záruky, dividendy, kapitálové zisky a další výnosy generované 
investicemi. 
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 Po ukončení období způsobilosti (tj. zbytkové finanční zdroje) – Kapitálové zdroje a zisky a 
další výdělky a výnosy, které jsou generovány z podpory fondů SSR na finanční nástroje, budou 
použity v souladu s cíli OP pro období minimálně 8 let po ukončení období způsobilosti. Mohou 
být využity buď v rámci stejného finančního nástroje, nebo (po exitu finančních zdrojů 
z finančního nástroje), v jiném finančním nástroji, prokáže-li posouzení tržních podmínek 
přetrvávající potřebu takové investice (čl. 39). Z vymezení požadavků na ex ante hodnocení (čl. 32, 
odst. 2, písm. g) lze dovodit, že posouzením tržních podmínek, které takovou potřebu prokáže, se 
rozumí aktualizace ex ante hodnocení, zejména ve smyslu vymezení tržní mezery, která využití 
zbytkových finančních zdrojů v jiném finančním nástroji odůvodňuje. 

 Zakotvení otázky udržitelnosti investic do/z finančních nástrojů: 

 S poskytováním prostředků formou finančních nástrojů souvisí požadavek Komise na účinnost, 
spravedlnost a udržitelný vliv zásahů fondů SSR, tj. dlouhou životnost investic do podniků a 
infrastruktury a zabránění zneužití těchto zásahů k nepatřičným výhodám (Odůvodnění Návrhu 
nařízení 2014-2020, bod 41). 

 Čl. 39 stanovuje jasný požadavek ŘO, aby zajistily minimálně osmiletou udržitelnost 
podpory z fondů SSR poskytnuté formou finančních nástrojů, které se dle Odůvodnění Návrhu 
nařízení 2014-2020, bodu 41. vymykají obecnému požadavku na udržitelnost (tj. zejména 
minimální obecné době udržitelnosti v délce 5 let). 

 Udržitelnost spočívá v povinnosti ŘO zajistit, aby zdroje navrácené do finančních nástrojů formou 
splátek kapitálu, zisku a dalších výnosů byly použity s cíli Programu nebo Programů, a to buď 
v rámci téhož finančního nástroje, nebo jiných finančních nástrojů.  V obou případech by mělo být 
prokázána pokračující potřeba v rámci posouzení tržních podmínek. Z vymezení požadavků na ex 
ante hodnocení (čl. 32, odst. 2, písm. g) lze dovodit, že posouzením tržních podmínek, které 
takovou potřebu prokáže, se rozumí aktualizace ex ante hodnocení předmětného finančního 
nástroje. 

Sjednocující požadavek udržitelnosti představuje změnu oproti zavádění finančních nástrojů 
v období 2007 – 2014. ŘO dosud měly k dispozici výklad uvedený v metodickém sdělení COCOF 
10/0014/0411, který vyňal finanční nástroje spolufinancované ze strukturálních fondů z povinností 
vztahujících se k zajištění udržitelnosti projektů dle čl. 57 obecného nařízení pro programové 
období 2007 – 2013 (COCOF 10/0014/04, bod 8.3.5). Případný požadavek na udržitelnost byl 
ponechán na jednotlivých ŘO, takže se při zavádění finančních nástrojů v programovém období 
2007 – 2013 v praxi u jednotlivých finančních nástrojů lišil, a to jak z hlediska délky doby 
udržitelnosti tak faktu, zda byla udržitelnost vůbec po správci finančního nástroje vyžadována. 

Stanovení základního rámce udržitelnosti ponechává ŘO možnost zafixovat dobu, během které by 
měly být zachovány výsledky projektu a jeho základní nastavení (např. majetkoprávní vztahy). 
V případech, kdy bylo od požadavků na udržitelnost v rámci již realizovaných finančních nástrojů 
upuštěno, bylo zachování výsledků projektu v pravomoci správce finančního nástroje (např. 
z hlediska smluvních podmínek pro konečné uživatele), případně v intencích požadavků, které na 
smluvní podmínky pro konečné uživatele požadoval ŘO v příslušné Dohodě o financování. 

 Definování oblastí, které budou dále řešeny prováděcími předpisy (podrobnými pravidly) 

 Návrh obecného nařízení obsahuje v rámci příslušných částí okruh otázek, které budou dále 

podrobněji upraveny formou sekundárních právních předpisů. Tyto okruhy shrnujeme v kapitole 
3.3. 

  

                                                             
11 Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (Metodické sdělení 
týkající se nástrojů finančního inženýrství dle článku 44 Obecného nařízení), č. COCOF_10-0014-04-EN, ze dne 21. února 2011. 
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3.2 Požadavky na řídící orgány ve vztahu k přípravě 
finančních nástrojů 

Návrh obecného nařízení obsahuje dva základní typy finančních nástrojů (čl. 33, odst. 1, písm. a, b): 

1. finanční nástroje zřízené na úrovni Unie, spravované přímo nebo nepřímo Komisí; 
2. finanční nástroje zřízené na vnitrostátní, regionální, nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravované 

řídícím orgánem nebo na jeho odpovědnost. 

Řídící orgány disponují pravomocemi zejména u druhého typu finančních nástrojů (čl. 33, odst. 3 až 5). Tyto 
pravomoci se týkají následujících oblastí: 

a) volba typu finančních nástrojů, které bude ŘO podporovat (finanční nástroje dle standardních podmínek 
daných prováděcími akty, již existující nebo nově vytvořené finanční nástroje navržené ke speciálnímu 
účelu); 

b) volba existujících nebo nově založených právnických osob, do jejichž kapitálu bude ŘO investovat12; 
c) volba subjektu, kterému budou svěřeny prováděcí úkoly (EIB, finanční instituce, veřejnoprávní či 

soukromoprávní subjekt vybraný v souladu s platnými pravidly EU a ČR), přičemž způsob, jakým budou 
prováděcí úkoly svěřeny, se odvíjí od typu příslušného subjektu13. 

d) přímého obstarávání prováděcích úkolů ze strany ŘO, pokud je finanční nástroj tvořen pouze půjčkami 
nebo zárukami (v takovém případě je ŘO považován za příjemce podpory, což bylo dovozováno 
z prováděcích předpisů již v rámci programového období 2007 – 2013). Tuto variantu doporučujeme 
posoudit z hlediska souladu s českou legislativou, a to zejména skutečnost, zda přímo subjekt ŘO (platí 
především pro ministerstva) může poskytovat půjčky nebo další formy finančních nástrojů14. Tuto otázku 
komentujeme také v kapitole 4.3.4 (část Právní aspekty).  

e) volba úrovně, na které budou poskytovány národní veřejné a soukromé příspěvky (mohou být 
poskytovány na úrovni fondu fondů, finančního nástroje nebo konečných uživatelů (čl. 33, odst. 8). 

 
Náležitosti Dohody o financování 

V případě, že se ŘO rozhodne investovat do právnických osob (viz předchozí odstavec, bod a) nebo svěří 
prováděcí úkoly vybranému subjektu (viz předchozí odstavec, bod b), bude podmínky, za kterých přispívá fond 
SSR do finančního nástroje, stanoveny v Dohodě o financování. 

Dohoda o financování může být dle čl. 33, odst. 5 uzavřena mezi následujícími stranami, jejichž vymezení je 
dáno zvolenou implementační strukturou (viz kapitola 4.2): 

 ŘO a subjektem implementujícím fond fondů; 

 ŘO nebo subjektem implementujícím fond fondů a subjektem implementujícím finanční nástroj. 

Náležitosti, které musí tato dohoda obsahovat, jsou dány Přílohou X Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 a 
souvisejí s aplikací podrobných pravidel, které budou předmětem sekundárních právních předpisů. 

3.2.1 Ex ante hodnocení 

Požadavky na ex ante hodnocení dle Návrhu Nařízení pro 2014 – 2020 

Finanční nástroje by měly podporovat pouze ty oblasti, kde dochází k selhání trhu nebo kde tržní prostředí 
neexistuje. Podpora finančních nástrojů proto musí být založena na výsledcích ex ante hodnocení. Návrh 
Nařízení pro 2014 – 2020 v čl. 32, odst. 2 definuje náležitosti, které musí ex ante hodnocení obsahovat.  

                                                             
12 Příloha X Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 definuje náležitosti Dohody o financování, která bude vztah mezi ŘO a touto právnickou 
osobou upravovat. Těmito náležitostmi se podrobněji zabýváme níže 
13 Příloha X Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 definuje náležitosti Dohody o financování, která bude vztah mezi ŘO a subjektem, kterému 
byly svěřeny prováděcí úkoly, upravovat. Těmito náležitostmi se podrobněji zabýváme níže 
14 Např. ve smyslu Zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Následující tabulka shrnuje uvedené návrhy a zároveň odkazuje na Best Practices přístup, tj. metodu či postup, 
který lze považovat za vhodný s ohledem na hodnocení prováděné v programovém období 2007 – 2013 a stupeň 
přípravy dokumentace k programovému období 2014 – 2020.. 

Metodické vodítko a doporučené náležitosti k jednotlivým částem, seřazené podle návaznosti 
obvyklé ve strategických dokumentech, obsahuje text pod tabulkou. 

Požadavek Nařízení pro 2014 – 2020 (čl. 32, 

odst. 2, písm. a až g) 

Best Practices přístup využitelný pro naplnění 

požadavku 

Identifikace tržních mezer a potřeb trhu, 

alokace investic uskutečněných neoptimálním 

způsobem, definování investičních potřeb pro 

oblasti podpory a tematické cíle nebo investiční 

priority s jasnou vazbou na to, jak nástroje přispějí k 

dosahování strategie a výsledků OP. Tato analýza 

musí být založena na dostupné „Best Practices“ 

metodologii. 

 Analýza trendů příslušného segmentu pro možnou 

podporu a cílové skupiny (ekonomické, 

demografické) na základě statistických dat; 

 Porovnání nabídky a potenciální poptávky; 

 Charakteristika strany nabídky, finanční vyjádření 

objemu nabídky (statistická data, kvantitativní a 

kvalitativní průzkumy); 

 Charakteristika strany poptávky, vymezení cílových 

skupin a jejich potřeb (statistická data, dotazníkový 

průzkum, řízené pohovory); 

 Blíže viz níže uvedený text v této kapitole. 

Posouzení přidané hodnoty finančních nástrojů 

podporovaných z fondů SSR, konzistence 

s jinými formami veřejných intervencí 

zaměřenými na týž trh, možné dopady na veřejnou 

podporu, proporcionalita plánovaných intervencí a 

opatření k minimalizaci deformace trhu 

 Strategický cíl podpory (např. regionální disparity, 

životní prostředí, soudržnost, zaměstnanost) ve 

vztahu k identifikované tržní mezeře z hlediska 

velikosti a struktury; 

 Odůvodnění volby finančního nástroje pro daný 

segment (zdůvodnění jiné než dotační formy 

podpory); 

 Posouzení vlivu na veřejnou podporu se vztahuje 

k identifikované tržní mezeře. 

 Opatřeními k minimalizaci deformace trhu je 

směrování podpory do oblastí, ve kterých byly 

identifikovány selhání trhu, tržní mezera či 

suboptimální investiční situace. 

 Proporcionalitou se rozumí takové nastavení 

finančních nástrojů, které odpovídá výši a 

tematické oblasti identifikované tržní mezery a 

suboptimálních investičních situací. 

Vymezení opatření k minimalizaci deformace 

trhu. 
Tato opatření úzce souvisejí s problematikou veřejné 

podpory. Příklady možných opatření jsou uvedeny 

v textu pod tabulkou. 

Odhad potenciálu dodatečných veřejných 

nebo soukromých zdrojů, které budou vyvolány 

finančními nástroji, a to až na úroveň konečného 

uživatele (očekávaný pákový efekt). Součástí bude 

odhad potřeby a úrovně odměny atraktivní pro 

mobilizaci zdrojů soukromých investorů, včetně 

mechanismu, kterým bude způsob odměňování 

nastaven. 

 Popis očekávané částky dodatečných soukromých 
investic, která bude vyvolána ve vymezeném 
časovém období realizací příslušného finančního 
nástroje. 

 Tato částka se odvodí jako kvalifikovaný odhad dle 
výsledků analýzy poptávky (vyjádření zájmu 
potenciálních spoluinvestorů na správně zvoleném 
statistickém vzorku respondentů; srovnávací 
analýza s dalšími zeměmi Evropské unie, kde byl 
finanční nástroj v příslušné oblasti již zaveden). 

  



Vymezení vhodných typů intervencí podporovatelných návratnou formou podpory     
 

PwC  Strana 24 z 54 

 

Požadavek Nařízení pro 2014 – 2020 (čl. 32, 

odst. 2, písm. a až g) 

Best Practices přístup využitelný pro naplnění 

požadavku 

Vyhodnocení zkušeností z implementace 

obdobných nástrojů a jejich ex ante hodnocení 

realizovaném v minulosti, a to včetně způsobu, 

kterým budou využity pro budoucí přípravu 

finančních nástrojů. 

 Jedná se o rozpracovanou evaluaci relevantní části 

programu na úrovni příslušné prioritní osy, oblasti 

podpory. 

 Konkrétní oblasti, které by měly být vyhodnoceny, i 

to, zda se jedná o kvalitativní či kvantitativní 

hodnocení, jsou obsaženy v textu pod tabulkou. 

Návrh investiční strategie vymezující 
implementační uspořádání, finanční produkty, které 
budou poskytovány, cílové konečné uživatele a tam, 
kde je to vhodné, také předpokládanou kombinaci 
s podporou formou dotací. 

Obvykle se jedná o základní dokument, kde jsou 
shrnuty důvody, cíle a parametry poskytované podpory. 
Jedná se o dokument schvalovaný výkonným orgánem 
řídícího orgánu (např. rada kraje). V případě výběru 
správce finančního nástroje na základě výběrového 
řízení je tento dokument obvykle součástí zadávací 
dokumentace. Měl by tvořit jeden z podkladů pro 
posouzení vlivu na veřejnou podporu. 

Základní části investiční strategie shrnuje text pod 
tabulkou. 

Vymezení očekávaných výsledků a způsob, 
jakým se finanční nástroje podílejí na dosažení 
specifických cílů a výsledků příslušné priority nebo 
indikátorů. 

Na základě vymezení přidané hodnoty, potenciálu 
dodatečných veřejných a soukromých zdrojů by měly 
být očekávané výsledky provázány s definovanými 
specifickými cíli v rámci intervenční logiky a 
kvantifikovány formou indikátorů. 

Indikátory by měly být vypracovány minimálně na 
úrovni příjemce podpory (tzn. správce finančního 
nástroje respektive fondu fondů). Tato úroveň vychází 
ze zvolené formy implementačního uspořádání. 

Na zodpovědnosti příjemce podpory by měl být způsob, 
jakým zajistí plnění indikátorů ze strany konečných 
uživatelů. 

Pravidla umožňující přezkoumat a upravit ex 
ante hodnocení v případě, že během fáze 
implementace ŘO vyhodnotí, že již nereflektuje 
aktuální tržní podmínky. 

Aktualizace ex ante hodnocení je nezbytná zejména 
v případě přípravy druhého investičního cyklu (po 
návratu výnosů z investic). 

Její potřeba může vyplynout z průběžné evaluace 
Programu nebo potřebě realokace v rámci Programu. 
Týká se základních náležitostí ex ante hodnocení 
charakterizovaných výše. 

Tabulka 2: Požadavky na ex ante hodnocení a možný Best Practice přístup 

Smyslem ex ante hodnocení je zabránit duplicitám a nekonzistencím mezi finančními nástroji aplikovanými na 
různých tematických či organizačních úrovních. 

Ex ante hodnocení může být zpracováno etapově s tím, že kompletní verze musí být hotová předtím, než ŘO 
rozhodne o příspěvku z Programu do finančních nástrojů. Klíčová zjištění a závěry ex ante hodnocení musejí být 
publikována do tří měsíců od data jejich dokončení. Ex ante hodnocení bude následně zasláno pro informaci 
monitorovacímu výboru Programu. 

Best Practices přístup k analýze tržní mezery a potřeb trhu 

V následujícím textu rozepisujeme možný Best Practices přístup k analýze tržní mezery a potřeb trhu dle 
Tabulky 2, kterou lze považovat za jednu ze stěžejních částí ex ante analýzy, neboť poskytuje argumentační 
základnu pro vymezení a odůvodnění toho, jak bude podpora zaměřena. Klíčový význam má rovněž pro 
posouzení vlivu na veřejnou podporu. 
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1. Porovnání nabídky a potenciální poptávky 

a. Charakteristika strany nabídky (a finanční vyjádření objemu této nabídky) by měla zahrnovat 
popis typů soukromých a veřejných finančních zdrojů. Analýza by měla zahrnovat oblasti, které je 
možné podpořit standardními dotačními nástroji včetně parametrů dotací, a na druhé straně 
oblasti, které jsou pokryty nabídkou komerčních návratných zdrojů (tj. zejména bankovních úvěrů, 
equity, a to včetně jejich parametrů a podmínek poskytování). Součástí analýzy je i vymezení 
oblastí, které uvedenými formami financování nelze podpořit nebo je přístup k financování 
omezen (suboptimální investiční situace15). 
Analýza by měla být založena na využití statistických údajů16, výsledků kvantitativních a 
kvalitativních průzkumů17, informacích získaných od profesních sdružení a asociací a dalších 
zdrojích (např. výroční zprávy finančních institucí a dalších významných hráčů na daném trhu, 
úřední věstníky veřejných zakázek). Na základě uvedených zdrojů by měl být naznačen a 
odůvodněn trend budoucího vývoje nabídky. 

b. Charakteristika strany poptávky by měla zahrnovat Analýzu strany poptávky (a to zejména 
finanční vyjádření její celkové výše) a měla by vycházet z kvalifikovaného odhadu parametrů a 
počtu produktů, které budou požadovány ze strany konečných příjemců (např. počet a průměrná 
částka poskytovaných úvěrů). Analýza by měl mít zaměřen na zkušenosti potenciálních příjemců 
s dosavadními formami podpory (dotace nebo návratné formy, včetně komerčních), identifikaci 
oblastí s nejobtížnějším přístupem k financování, identifikace investičních priorit, identifikace 
priorit, které není možné financovat při aktuálním nastavení podpory z fondů EU.  
Stanovení velikosti strany poptávky by mělo vycházet z dostupných statistických dat a měla by 
zahrnovat vývoj v čase (jak z hlediska minulosti, tak z hlediska odůvodněných předpokladů 
budoucího vývoje). V případě nedostupnosti příslušných statistických dat je za relevantní zdroj 
považován dotazníkový průzkum strany poptávky, optimálně doplněný řízenými pohovory 
s vybranými respondenty, případně dalšími relevantními stakeholdery/hráči na trhu.18 

c. Dotazníkový průzkum – Tento průzkum lze využít jednak doplňkově pro analýzu strany 
nabídky, tak pro analýzu strany poptávky. Součástí dotazníkového průzkumu by měly být zejména: 

i. Identifikace vzorku cílové skupiny, a to v několika úrovních dle dosavadních zkušeností 
v daném trhu a potenciálu pro zapojení do finančního nástroje. Podle národního nebo 
regionálního zaměření finančního nástroje doporučujeme rovněž diverzifikovat regionální 
rozložení respondentů. 

ii. Doporučujeme využít zprostředkovatelů pro distribuci těchto dotazníků i následně pro 
doplňující řízené pohovory v rámci kvalitativního šetření. Vhodnými skupinami jsou např. 
zájmová a profesní sdružení, municipální asociace apod. 

iii. Vyhodnocení dotazníků by mělo poskytnout odpovědi na zkušenosti cílové skupiny s trhem 
určeným k podpoře (např. s trhem rizikového kapitálu, s využíváním komerčních úvěrů, 
s využíváním dotací a záruk, se spoluinvesticemi v rámci tržních podmínek apod.), jejich 
přístup/zájem o zapojení se do finančního nástroje, vnímaná rizika, požadavky na nastavení 
finančního nástroje, požadavky na parametry produktů. 

2. Srovnávací analýza. 

Srovnávací analýza (porovnání jednotlivých zemí, které bere v úvahu jejich velikostní a další odlišnosti) 
slouží jako nástroj zejména pro kvantifikaci finančních mezer na trhu na základě proporcionálního 
porovnání velikostí trhu (porovnání strany nabídky a poptávky). 
Využívá se především tam, kde nejsou dosaženy optimální a vyčerpávající výsledky z porovnání strany 
nabídky a poptávky.19  

                                                             
15Investice, u kterých byla prokázána finanční udržitelnost, ale nemají zajištěno dostatečné financování z tržních zdrojů. 
16 Zdroj např. ČSÚ, ČNB, zájmová a profesní sdružení, informace o dotacích, které mají k dispozici řídící orgány. Informační zdroje se 
budou lišit v závislosti na tematické oblasti, pro kterou je finanční nástroj připravován. 
17 Řídící orgán má možnost využít průzkumy, které proběhly v minulosti, nebo realizovat vlastní průzkum v rámci ex ante analýzy. 
18 Tento typ průzkumu byl v České republice již realizován v rámci šetření absorpční kapacity Fondu rizikového kapitálu (Seed/Venture 
Capital fondu). Dalšími zdroji jsou např. indikátory „Structural Business Indicators“ publikované v rámci EUROSTATu. 
19 Jako příklad mezinárodního srovnání lze využít srovnávací analýzu provedenou v rámci projektu Analýza poskytování mikropůjček 
v ČR, která mapovala segment mikropůjček. Obdobný postup lze zvolit i pro další typy finančních nástrojů připravovaných v ČR. 
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Výše uvedené analýzy by měly vést k identifikaci a kvantifikaci (tj. kvalifikovanému odhadu) 
tržní mezery a suboptimálních investičních situací, na jejichž základě by měly být identifikovány 
priority pro poskytování podpory formou finančních nástrojů. 

Příklad možné struktury a metodického přístupu k ex ante hodnocení 

Cílem následujícího textu je dát vodítko řídícím orgánům při zpracování ex ante hodnocení implementace 
finančních nástrojů. Nicméně je třeba brát v úvahu skutečnost, že v době zpracování tohoto dokumentu není 
současné znění Návrhu nařízení pro období 2014 – 2020 schváleno Radou EU a Evropským Parlamentem, 
proto není jisté, zda text bude doplněn nebo konkretizován vydáním zvláštních nebo podrobnějších pravidel, 
případně metodickým sdělením. Je proto nutné brát následující postupy pouze jako doporučující. 

 Možnou rámcovou strukturu ex ante hodnocení pro bližší představu lze dovodit především na základě již dříve 
provedených předběžných hodnocení, a to jak na úrovni pilotní realizace finančních nástrojů v ČR, tak 
z dokumentů publikovaných během přípravné a realizační fáze programového období 2007 – 2013. Kromě 
těchto pramenů a zkušeností lze částečně také vyjít z odborných diskusí a ustálených postupů, obecně 
považovaných za Best Practices přístup k naplnění předběžných požadavků na ex ante hodnocení, uvedených 
v Tabulce 2. 

Následující text rozvádí s využitím výše uvedených podkladů požadavky Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 (čl. 
32, odst. 2, písm. a až g) do následujícího předběžného návrhu rámcové struktury ex ante hodnocení:  

1. Charakteristika tržního prostředí 

a. Obecná charakteristika ekonomických trendů, demografických trendů a očekávání týkajících se 
segmentu, jehož se bude podpora z finančního nástroje týkat (např. trendy týkající se malých a 
středních podniků, financování městských investic apod.). Tato charakteristika by měla vycházet ze 
statistických dat na celostátní úrovni i dostupných segmentově (např. data České národní banky, 
Asociace malých a středních podniků, Asociace krajů, Svazu měst a obcí ČR a dalších profesních a 
zájmových skupin a sdružení). 

b. Charakteristika cílové skupiny konečných uživatelů finančního nástroje, charakteristika 
tržního prostředí. Z této části by měly vyplývat základní trendy a potřeby týkající se jednotlivých 
skupin. Optimálním nástrojem je analýza strany poptávky s využitím statistických dat týkajících se 
počtu a typu cílové skupiny a dotazníkového šetření potřeb reprezentativního vzorku této skupiny. 
Na základě našich dosavadních zkušeností doporučujeme dotazníkové šetření zkombinovat 
s kvalitativním šetřením (tj. řízené pohovory se zástupci poptávkové strany). Vzhledem k nutnosti 
získat validní kvantifikovaná data o velikosti a struktuře poptávky se jako vhodný způsob jeví 
kombinace dosavadních trendů v poptávce, definovaná na základě zkušeností se srovnatelnými 
produkty, a srovnávací analýza vybraných zemí EU. 

c. Analýza dosud poskytovaných finančních nástrojů, a to zejména z hlediska vymezení 
implementační struktury (včetně vyhodnocení zkušeností a jejich relevance pro další období) a 
specifikace dopadů podpory (tj. zejména zda se jedná o podporu na národní úrovni nebo 
zaměřenou regionálně). Součástí analýzy by mělo být vyhodnocení úspěšnosti poskytování této 
formy podpory (např. procento propadovosti úvěrů, tzv. míru defaultu, vyčíslení nákladů na správu 
tohoto nástroje a komparaci efektů se standardním dotačním financováním. Hlavním zdrojem 
těchto údajů jsou výroční zprávy a veřejně dostupné dokumenty ŘO, které mají zkušenosti se 
zaváděním finančních nástrojů, a subjektů, jimž byly v podmínkách ČR finanční nástroje již 
svěřeny (především Fondy rozvoje města, ČMZRB, EIB). Zkušenosti s implementací 
odborných nástrojů by měly být hodnoceny v následujících oblastech: 

i. Trh/typ finančních nástrojů (např. oblast městského rozvoje, sociální oblast, podpora MSP 
apod.) – popis, kvalitativní hodnocení; 

ii. Zaměření podpory, cílová skupina a podmínky dostupnosti (regionální omezení, omezení 
velikosti příjemce apod.) – popis, kvalitativní hodnocení; 

iii. Vymezení podmínek a kritérií pro poskytování podpory (co je rozhodující pro poskytnutí); 
iv. Parametry podpory (alokace, parametry produktů – splatnost, výše podpory apod.) – popis, 

kvantitativní charakteristiky týkající se celkového objemu poskytnuté podpory, velikosti 
podpory (minimální a maximální výše poskytnuté podpory, průměrná výše poskytnuté 
podpory, objem poskytnuté podpory dle cílových skupin); 
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v. Vyhodnocení/evaluace (míra propadovosti, klíčové faktory úspěchu/neúspěchu, výše/ podíl 
provozních nákladů/nákladů na správu finančního nástroje apod.) – kvantitativní a 
kvalitativní hodnocení. 

d. Vyhodnocení efektů, kterých bylo v daných oblastech dosaženo standardní dotační formou 
podpory. Tyto údaje by měly být dostupné z evaluací příslušných Programů.  Tato informace by 
měla sloužit k identifikaci oblastí, kde podpora formou dotací nebyla zcela efektivní, např. mohla 
způsobovat deformace trhu, případně oblasti, jejichž podpora formou dotací nezajistila v plné míře 
splnění cílů definovaných v operačním programu. Toto vyhodnocení by mělo být podpůrným 
argumentem pro definici tržní mezery. 

2. Analýza trhu a klíčová zjištění 

a. V první části by měla být představena a odůvodněná metodika použitá pro analýzu trhu 
(např. srovnávací analýza, dotazníkový průzkum, statistická data a kombinace těchto metod). 

b. Druhou část tvoří analýza strany nabídky a poptávky (viz výše). 
c. V další části by mělo být blíže specifikováno selhání trhu (identifikované na základě analýzy 

strany nabídky a poptávky) a odůvodněno zavedení finančního nástroje v daném segmentu. 
Definicí tržních selhání se rozumí jasné vydefinování důvodů, proč cílová skupina nemá v daném 
segmentu přístup ke standardním tržním podmínkám (např. rizikovost příslušného typu 
konečného uživatele pro finanční instituce z hlediska předmětu podnikání, z hlediska zaměření 
projektu a z hlediska parametrů standardních tržních produktů definovaných v analýze nabídky. 
Uvedené bariéry mohou být argumentem pro kombinaci finančních nástrojů s dalšími formami 
podpory a pro zapojení dalšího soukromého i veřejného kapitálu (kdy např. návratná podpora 
prostřednictvím finančního nástroje sníží rizikovost klienta nebo jeho projektu pro dalšího 
potenciálního investora). Jako nástroj pro definici uvedených okruhů doporučujeme dotazníkové 
šetření a navazující kvalitativní šetření (řízené pohovory). 

d. Odhad absorpční kapacity jednotlivého typu nástroje – Tento odhad lze realizovat 
prostřednictvím dosavadních zkušeností z dotačního financování i financování formou 
srovnatelných finančních nástrojů, kdy z převisu poptávky daného neúspěšnými žádostmi o 
podporu lze dovodit kvalifikovaný odhad poptávky v dané cílové skupině. Takový způsob dovození 
doporučujeme jako korekci dalších způsobů (analýza poptávky), kdy lze očekávat nadhodnocené 
požadavky ze strany respondentů. 

e. Odhad potenciálu dodatečných veřejných nebo soukromých zdrojů, které budou 
vyvolány finančními nástroji, a to až na úroveň konečného uživatele (očekávaný pákový efekt). 
Tato částka by měla reflektovat identifikovanou výši tržní mezery na straně nabídky (tj. 
kvalifikovaný odhad disponibilních finančních zdrojů, které mají spoluinvestoři k dispozici, 
nicméně pro ně dosud nenalezli atraktivní investiční příležitosti).  

f. Úroveň a výše odměny spoluinvestorů by měla reflektovat úroveň rizika investice do 
finančního nástroje (kladný či záporný rozdíl oproti běžnému tržnímu riziku) ve vztahu k úrovni 
odměny (jejímu kladnému či zápornému rozdílu oproti standardně dosahovanému zisku). 

3. Priority ŘO a politiky pro financování daného segmentu 

a. Součástí ex ante analýzy by měly být priority (specifické cíle), které ŘO sleduje, a způsoby, jak 
těchto cílů dosáhnout. Tyto cíle by měly být provázány na priority Programů a měly by 
korespondovat s jejich intervenční logikou. 

b. Návrh investiční strategie, která by měla obsahovat implementační uspořádání finančního 
nástroje, finanční produkty, které budou poskytovány, konečné uživatele a předpokládanou 
kombinaci s podporou formou dotací (tam, kde je to vhodné). Základní části investiční 
strategie: 

i. Popis výchozí situace (popis řešeného problému, odůvodnění zvolené tematické oblasti a 
implementace finančního nástroje v návaznosti na výsledky ex-ante hodnocení). 

ii. Popis cílů finančního nástroje. 
iii. Charakteristika implementační struktury včetně odpovědností jednotlivých článků 

implementačního uspořádání. 
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iv. Základní parametry poskytované podpory (řídící orgán by měl nadefinovat základní rozmezí 
jednotlivých parametrů – forma finančního nástroje, maximální výše podpory na jeden 
projekt apod.). 

v. Kroky nezbytné k zavedení finančního nástroje (časový harmonogram, akční plán všech 
aktivit, které je nutné realizovat před samotným spuštěným finančního nástroje). 

vi. Definice a kritéria žádoucích/způsobilých projektů. 

c. Vymezení očekávaných výsledků a způsob, jakým se finanční nástroje podílejí na dosažení 
specifických cílů a výsledků příslušné priority nebo indikátorů, bude vycházet z odhadu absorpční 
kapacity, a to jak z hlediska indikátorů výstupu (počet podpořených konečných uživatelů apod.), 
tak z hlediska indikátorů výsledku (počet revitalizovaných ploch, vyvolaný objem soukromého 
kapitálu, počet patentů apod.). 

d. Součástí této části je posouzení vlivu na veřejnou podporu, která se vztahuje jak k 
identifikované tržní mezeře (je nezbytné identifikovat a zdůvodnit selhání trhu, který by měl být 
formou finančních nástrojů podporován), tak k podporovaným cílovým skupinám (zejména z 
hlediska odvětví, územní příslušnosti). 

e. Součástí politik ŘO by měla být opatření k minimalizaci deformace trhu. Tato opatření by 
měla být navržena na základě identifikace velikosti trhu a tržních selhání s využitím Best Practices 
přístupu. Podpora formou finančních nástrojů by měla být poskytována jenom tam, kde selhává 
trh. Ex ante hodnocení by proto mělo prokázat, že nebude narušeno tržní prostředí na úkor 
soukromých investorů a běžných tržních produktů. Z hodnocení by mělo vyplynout, že zapojení 
veřejných prostředků umožnit realizaci kvalitních projektových záměrů, jejichž atraktivita je 
dostatečná, ale nepostačuje pro úspěch na výhradně soukromém trhu. Příklady těchto opatření (ex 
ante hodnocení by je mělo specifikovat a odůvodnit) : 

i. stanovení hranice pro výši podpory (např. maximální výše úvěru nebo kapitálového vstupu); 
ii. omezení cílových skupin (např. počtem let podnikání, počtem let působení na trhu); 
iii. stanovení kritérií pro oddělení nekvalitních/ nežádoucích projektových záměrů od kvalitních 

záměrů, které bez použití veřejných prostředků (tj. např. zásahu státu) nejsou atraktivní na 
soukromém trhu (např. ziskového potenciálu, který je pod úrovní běžně investované 
hodnoty na trhu). 

f. Na základě analýzy trhu (zejména s využitím kvalitativního šetření) by měl ŘO stanovit 
motivační úroveň pro mobilizaci zdrojů soukromých investorů. Analýza nabídky 
v daném segmentu by měla vygenerovat únosnou míru rizika pro soukromé investory a nástroje, 
kterými ji lze vyvážit (těmito nástroji jsou jednak požadavky zejména soukromých na konstrukci 
finančních nástrojů, jejich zajištění a v neposlední řadě i na odměnu a obchodní potenciál, který je 
pro tyto skupiny atraktivní). Obdobným způsobem by měly být definovány faktory atraktivity pro 
veřejné spoluinvestory. 

3.3 Další problémové okruhy spojené s přípravou 
finančních nástrojů 

Specifika a regulační podrobnosti finančních nástrojů, obsažené v Návrhu nařízení pro 2014 – 
2020, jsou (ve verzi ze dne 11. listopadu 2012) definována v míře, která nepokrývá všechny oblasti řešené 
v rámci přípravy finančních nástrojů. U některých klíčových oblastí týkajících se finančních nástrojů Návrh 
obecného nařízení předjímá vydání zvláštních nebo podrobnějších pravidel (Akty v přenesené pravomoci, 
Prováděcí akty), jiné oblasti ponechává v kompetenci ŘO. Oba uvedené typy oblastí vymezujeme v této části 
včetně doporučení týkajících se dalšího postupu ŘO při přípravě finančních nástrojů. 

Návrh obecného nařízení předpokládá, že podrobná pravidla pro finanční nástroje budou vymezena formou 
sekundárních právních předpisů20, a to především v následujících oblastech: 

 podrobná pravidla pro kombinaci finančních nástrojů s technickou asistencí a pro pořízení půdy (čl. 32, 
odst. 10); 

 zvláštní pravidla týkající se role, závazků a odpovědnosti subjektů, kterým je svěřena implementace, a 
příslušných výběrových kritérií (čl. 33, odst. 4) 

                                                             
20 Akty v přenesené pravomoci, Prováděcí akty. 
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 jednotné podmínky pro způsob převodu a správu příspěvků z Programu investovaných řídícími orgány a 
spravovaných subjekty, jimž byly svěřeny prováděcí úkoly (čl. 33, odst. 9); 

 opatření pro uchovávání dokladů a položky, které je třeba evidovat v rámci účetních dokladů (čl. 34, 
odst. 5); 

 opatření pro řízení, kontrolu a audit finančních nástrojů, jsou-li prováděcí úkoly svěřeny v souladu s čl. 
33, odst. 421 (čl. 34, odst. 5); 

 jednotné podmínky, které určí model předkládání dodatečných informací o finančních nástrojích spolu 
s žádostmi o platbu (čl. 35, odst. 3); 

 ustanovení systému kapitalizace ročních splátek příspěvků na úrokovou sazbu a příspěvků na poplatky za 
záruky (čl. 36, odst. 4); 
metodiku výpočtu manažerské odměny a poplatků za správu formou Prováděcího aktu (čl. 36, odst. 
5);jednotné podmínky týkající se monitorování a poskytování informací o monitorování EK, což se týká i 
finančních nástrojů uvedených v čl. 33, odst. 1, písm. a, tj. finančních nástrojů zřízených na úrovni Unie, 
spravovaných přímo nebo nepřímo EK (čl. 40, odst. 3).  

V této části proto vymezujeme základní okruhy, které rozsah požadavků v Návrhu nařízení pro 2014 – 2020 
nepokrývá. Vzhledem k výše uvedenému výčtu okruhů, u nichž se předpokládá rozvedení formou sekundárních 
právních předpisů, nelze vyloučit, že se podrobnější pravidla budou týkat také některých níže zmíněných 
okruhů: 

 Návrh obecného nařízení dává řídícím orgánům prostor zakomponovat finanční nástroje do Programů, 
ale neobsahuje konkrétní opatření, kterými by ŘO k části finančních prostředků alokovaných touto 
návratnou formou zavazoval. 

 Tematické okruhy pro podporu formou finančních nástrojů jsou ponechány na členských státech, 

respektive řídících orgánech jednotlivých OP. Volba tematických okruhů by měla korespondovat 
s výsledky ex ante hodnocení. 

 Na ŘO je zakomponování podpory prostřednictvím finančních nástrojů do logiky intervencí priorit OP a 
indikátorů výsledků. 

 Na ŘO je ponecháno rozhodnutí o způsobu nastavení mechanismu finančních nástrojů (implementační 
struktura). 

 ŘO je ponechána flexibilita při navrhování programů (ve smyslu možnosti výběru, zda budou investice či 
intervence poskytovat prostřednictvím nenávratných dotačních grantů, anebo návratným způsobem 
prostřednictvím finančních nástrojů, a to včetně volby formy finančního nástroje). 

 ŘO má flexibilitu při stanovování požadavků na míru spolufinancování. 

 ŘO je zodpovědný za zajištění souladu s legislativou EU a ČR, a to i při řešení otázek, které Návrh 
obecného nařízení obecně umožňuje. To se týká mj. možnosti přímého obstarávání prováděcích úkolů ze 
strany ŘO (pokud je finanční nástroj tvořen pouze půjčkami nebo zárukami dle čl. 33, odst. 4, písm. b. 

  

                                                             
21 (i) Evropské investiční bance, (ii) finanční instituci, v níž členský stát drží majetkový podíl, nebo finanční instituci založenou členským 
státem zaměřenou na dosahování veřejného zájmu pod veřejnou kontrolou, (iii) veřejnoprávnímu či soukromoprávnímu subjektu 
vybranému v souladu s platnými pravidly EU a ČR 
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4 Identifikace a vyhodnocení 
variant vhodných 
implementačních uspořádání 

V této části identifikujeme možná implementační uspořádání definovaná v aktuálních verzích návrhů nařízení 
k evropským strukturálním a investičním fondům pro programové období 2014 – 2020. Zároveň provedeme 
jejich vyhodnocení z hlediska jejich silných a slabých stránek a případných rizikových oblastí. Na úvod kapitoly 
jsou popsány také organizační struktury, které byly využity při implementaci finančních nástrojů v ČR v tomto 
programovém období (JESSICA v ROP Moravskoslezsko, OP Praha – Konkurenceschopnost a IOP, 
Seed/Venture capital fond v rámci OP Podnikání a inovace), a to na základě podkladů zaslaných přímo zástupci 
NOK.  

4.1 Implementační uspořádání využitá v období 2007 – 
2013 

Tato kapitola představuje organizační struktury implementace finančních nástrojů v  programovém období 
2007-2013 a vychází z podkladů poskytnutých NOK. 

Rozsah prezentovaných informací pro jednotlivé modely finančních nástrojů se liší a souvisí s tím, v jaké fázi 
implementace se nacházejí. 

4.1.1 Záruční a úvěrový fond v OPPI  

V OPPI jsou vytvořeny dva finanční nástroje: 

 úvěrový fond  

 záruční fond 

Způsob ustavení finančního nástroje  

Správcem obou fondů je Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s., (ČMZRB). Zapojení ČMZRB do 
implementace OPPI je stanoveno v textu schváleného OPPI. V souladu s příslušnou národní legislativou byla 
ČMZRB určena jako poskytovatel podpory v příslušných programech podpory schválených vládou České 
republiky. 

Oba fondy byly vytvořeny jako oddělený systém účtů, tj. oddělená finanční jednotka, v ČMZRB podle čl. 43 odst. 
3 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Fondy byly zřízeny na základě dohody o financování uzavřené mezi 
Řídícím orgánem a ČMZRB, (dále jen „Dohoda“) ze dne 25. 6. 2007. 

Záruční fond 

1) Popis modelu finančního nástroje 

Záruční fond financuje poskytování záruk ze dvou programů podpory v rámci dvou různých prioritních os OPPI 
(START A ZÁRUKA). Využívání prostředků obou programů je odděleně evidováno až do úrovně jednotlivých 
záruk.  

 Koneční příjemci: začínající podnikatelé i rozvoj podnikání 

 Alokace:  

 Pro program ZÁRUKA je alokováno 4 766 mil. Kč, do záručního fondu bylo vloženo 4 350 mil. Kč.  

 Pro program START je 395 mil. Kč (vloženo 60 mil. Kč). 
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Záruční fond poskytuje dva typy záruk: 

 portfoliové záruky 

 individuální záruky 

2) Principy fungování  FN  

Neočekávané ztráty z poskytnutých záruk kryje ČMZRB svým vlastním kapitálem. 

Úroky ze zůstatku na příslušných účtech záručního fondu jsou soustředěny na zvláštním účtu uvnitř záručního 
fondu a mohou být použity na krytí rizik či hrazení příspěvků k ceně záruky či zaručovanému úvěru. 

Prostředky záručního fondu jsou používány: 

 K převodům na účty v rámci záručního fondu, z nichž jsou používány na krytí konečných ztrát 

z poskytnutých záruk. Výše převodu na účet krytí očekávaných ztrát je stanovena v Dohodě, a to jako 
procento z výše poskytnuté záruky (individuální záruky), resp. jako procento z výše zaručovaného úvěru 
(portfoliové záruky), 

 K vyplacení příspěvku k ceně záruky. Příspěvek k ceně záruky je stanoven v % p.a. z očekávaného 
zůstatku záruky. Příspěvek k ceně záruky je vyplácen Příjemci podpory ke dni uzavření smlouvy o záruce, 
kdy je splatná cena záruky. Maximální výši příspěvku k ceně záruky v % p.a. je uvedena v programu 
podpory schválen vládou České republiky, 

 K vyplacení příspěvku k zaručovanému úvěru. Příspěvek je vyplácen Příjemci podpory v případě splnění 
podmínek do 2 let od poskytnutí záruky, a to jako procento z vyčerpaného úvěru.  Výše příspěvku 
k zaručovanému úvěru (v %)je stanovena v příslušné výzvě k podávání žádosti o záruku. 

3) Exit strategy 

Po ukončení poslední záruky proběhne vypořádání záručního fondu (předpoklad v roce 2029) a veškeré 
zůstatky na účtech úvěrového fondu budou převedeny na účet Řídícího orgánu, který tyto prostředky využije na 
další podporu malého středního podnikání.  

4) Poplatky za správu  

Náklady na řízení jsou vyčíslovány pouze pro evidenční účely, a to pouze ze zůstatku prostředků vedených na 
účtech záručního fondu, nepředstavují skutečný výdaj prostředků záručního fondu. 

5) Veřejná podpora 

Podpora byla poskytována v režimu de minimis a regionální blokové výjimky. 

Úvěrový fond 

1) Popis modelu finančního nástroje 

Úvěrový fond financuje poskytování úvěrů ze dvou programů podpory v rámci dvou různých prioritních os 
OPPI (START a PROGRES). Využívání prostředků obou programů je odděleně evidováno až do úrovně 
jednotlivých úvěrů.  Úvěrový fond je spolufinancován ČMZRB z prostředků získaných na finančním trhu (40 % 
z každého poskytnutého úvěru). 

Alokace: Pro program PROGRES je alokováno 2 604 mil. Kč (do úvěrového fondu vloženo 2 050 mil. Kč) a pro 
program START 42 mil. Kč (vloženo 42 mil. Kč). 

Úvěrový fond poskytuje dva typy úvěrů: 

 bezúročné úvěry 

 podřízené úvěry 
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2) Principy fungování  FN  

Veškeré úroky a sankce uhrazené Příjemci podpory jsou příjmem úvěrového fondu. 

Pokud není úvěr do doby stanovené ve smlouvě o úvěru čerpán, veškeré prostředky rezervované pro tento úvěr 
se vracejí do zdrojů úvěrového fondu, což platí i pro nedočerpanou část úvěr. 

Pokud je úvěr nesplácen, ČMZRB zabezpečuje na své náklady vymáhání pohledávek.          

ČMZRB poskytuje úvěry vlastním jménem.  Řídící orgán kryje očekávané ztráty z poskytnutých úvěrů do výše 
stanovené v Dohodě („first piece loss“). Neočekávané ztráty z poskytnutých úvěrů kryje ČMZRB svým vlastním 
kapitálem. 

3) Exit strategy 

Po ukončení posledního úvěru proběhne vypořádání úvěrového fondu (předpoklad v roce 2025) a veškeré 
zůstatky na účtech úvěrového fondu budou převedeny na účet Řídícího orgánu OPPI, který je využije na další 
podporu malého středního podnikání.  

4) Poplatek za správu 

Poplatek za řízení úvěrového fondu a výkonnostní pobídky jsou hrazeny ze splátek úroků z úvěrů a jistiny úvěrů. 
Poplatek za správu úvěru je hrazen měsíčně jako % p.a. ze zůstatku poskytnutých úvěrů.  

5) Veřejná podpora 

Podpora byla poskytována v režimu de minimis (START) a regionální blokové výjimky (PROGRES). 

SWOT analýza 

Výhody:
 Dlouholeté zkušenosti ČMZRB s 

působením na finančním trhu

Nevýhody:
 FN ustaven v roce 2007 způsobem 

určení ČMZRB v pozici 
zprostředkujícího subjektu, v roce 2012 
změněn v příjemce a současně zestátněn

Příležitosti:
 Zkušenosti ČR s poskytováním úvěrů a 

záruk

Hrozby:
 Výtky EK ke způsobu ustavení FN a 

způsobu kalkulace poplatků za správu, 
korekce

 

Seed fond/Venture capital fond v rámci OPPI 

1) Popis modelu finančního nástroje 

 Zaměření finančního nástroje – alokace, typy aktivit a jaké cílové skupiny 

 analýzy equity gap - tržní selhání v segmentu early-stage venture (Seed a start-up) 

 Fond rozdělen na dvě části: Seed část a Venture Capital (VC) část.  

◦ Seed část Fondu bude spravovat alokaci 31.792.025 € a poskytovat early-stage kapitál (Seed 
a start-up) v rámci prioritní osy 1 Vznik firem OPPI.  

◦ VC část Fondu bude zaměřena na later-stage (expansion) investice a bude disponovat 
rozpočtem ve výši 21.194.683 € v rámci prioritní osy 2 Rozvoj firem OPPI 
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 Seed část Fondu VC část Fondu 

Rozpočet: 31.792.025 € 21.194.683 € 

První vklad: 100 mil. Kč 400 mil. Kč 

Zaměření: Seed a start-up kapitál (early stage 
venture) 

Expansion kapitál (later-stage 
venture) 

Limit tranší cílové 
spol.: 

1,5 mil. € celkem 2,5 mil. € ročně 

Zapojení koinvestorů: Min. 30 % (0 % pokud de minimis) Min. 50 % 

Skladba ind. investice: Min. 70 % equity/quasi-equity Min. 70 % equity/quasi-equity 

Sektorové zaměření: Bez preferencí Bez preferencí 

Geografické zaměření: Sídlo MSP v ČR mimo Prahu Sídlo MSP v ČR mimo Prahu 

Řešení veřejné 
podpory: 

Opce pro koinvestory nebo de minimis pari passu 

 
2) Způsob ustavení finančního nástroje  

 Struktura finančního nástroje bez HF, ustanovením dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování  

 ČRUIF založen ve formě akciové společnosti se 100% majetkovou účastí státu 

 Kapitál pro investice bude Fondu poskytnut formou dotace dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech 

 Základní kapitál ČRUIF ve výši 2 mil. Kč bude vložen ze státního rozpočtu ČR, kapitoly MPO 

 Fond spravován profesionálním obhospodařovatelem – investiční společností.  

 otevřené výběrové řízení na obhospodařovatele Fond 

 kritéria výběru: 

 Nabídková cena…………………………………………..60% 

Dále se toto kriterium dělí na následující subkriteria: 

◦ Paušální odměna  váha 50% 
◦ Variabilní odměna váha 30% 
◦ Výkonnostní odměna váha 20% 

 Kvalita plánu obchodní činnosti fondu………..40% 

◦ Metody získávání projektů pro investice 
◦ Metody spolupráce při spoluinvestování do jednotlivých projektů,  
◦ řízení správy aktiv fondu,  
◦ organizace zajištění spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty,  
◦ opatření pro efektivní investování aktiv,  
◦ řízení rizik, 
◦ výkonu majetkových práv a zajištění investic,  
◦ řízení jednotlivých projektů vč. kontroly a dalších nezbytných činností,  
◦ rozvoje a exitu z jednotlivých projektů vč. konkrétních metod,  
◦ typ investic a očekávanou výnosnost a rozpočet 
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3) Principy fungování  FN  

 Soukromé a veřejné prostředky se budou stýkat na úrovni individuálních projektů na základě 
koinvestičních dohod mezi Fondem a soukromými investory. 

 Soukromí investoři se podílí na investičním rozhodování především tím způsobem, že bez jejich 
minimálně 30% podílu (resp. 50% v případě VC části Fondu) na investici do každé cílové společnosti 
nemůže obhospodařovatel jménem Fondu investici uskutečnit. Jedinou výjimkou jsou investice na 
základě pravidla de minimis, které nemusí zahrnovat podíl soukromých investorů. Fond musí mít vždy 
minimální podíl na cílové investici 10 %. 

 Obhospodařovatel Fondu dále založí investiční výbor, který bude vydávat stanoviska ohledně projektů 

navrhovaných k profinancování. Investiční výbor bude mít 3 členy jmenované přímo ze strany 
obhospodařovatele a dále 2, které obhospodařovatel jmenuje na základě nominace MPO. 

Schéma 1:  Schéma fungování Seed části Fondu 

 

   

Schéma 2: Schéma fungování VC části Fondu 

Česká republika 
MPO 

ČRUIF, a.s.

Cílová společnost 
(MSP) 

Soukromí investoři

Obhospodařovatel 
(investiční 

společnost) 

Prostředky OPPI

Dohoda o vzájemných 
vztazích 

(může zahrnovat kupní 
opci na podíl ČRUIF, a.s. v 

cílové společnosti)

Obhospodařovatelská smlouva

Minimální podíl na 
investici je 30 %

Maximální podíl na 
investici je 70 % 
(nebo 100 % v 

případě de minimis
investice)
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Fond bude otevřen všem potenciálním soukromým koinvestorům nezávislým na cílových společnostech a 
obhospodařovateli Fondu. Tito mohou zahrnovat jak soukromé PE/VC fondy a další právnické osoby, tak 
individuální investory. Uzavření spolupráce bude podléhat schválení ze strany obhospodařovatele Fondu. 
Obhospodařovatel bude při uzavírání spolupráce postupovat s odbornou péčí a na základě důvěryhodnosti a 
zkušeností zájemce o koinvestování. Vztahy mezi Fondem a relevantním soukromým investorem budou 
nastaveny pro každou investici zvlášť v rámci vzájemných dohod. 

Fond je založen na dobu určitou – deset let s možností prodloužení o dva roky. Jednotlivým cílovým 
společnostem může být kapitál poskytován po dobu až osmi let. Prostředky vrácené do ČRUIF po exitech 
z cílových společností budou dále použity v souladu s předpisy pro provádění pomoci ze strukturálních fondů, 
tedy především v souladu s cíli OPPI. 

Cílovým společnostem bude kapitál poskytován především prostřednictvím nástrojů vlastního a kvazivlastního 
kapitálu (nezajištěné podřízené úvěry apod.), které musí vždy tvořit minimálně 70 % rozpočtu každé investice 
včetně soukromých zdrojů. Pokud to bude investice do cílové společnosti vyžadovat, může být toto financování 
doplněno především dodatečnou půjčkou poskytnutou za tržních podmínek. Kromě financování dluhem může 
až 30% podíl investice dále zahrnovat postoupení pohledávek a investice do duševního vlastnictví. 

4) Poplatky za správu – kalkulace 

Odměna obhospodařovateli Fondu bude spojena s výkonností Fondu a bude plně odrážet současnou tržní 
odměnu ve srovnatelné situaci. Odměna je kalkulována třísložkově: 

 paušální odměna v roční výši [X] % z průměrné hodnoty vlastního kapitálu ČRUIF za příslušný 
kalendářní rok  

 variabilní odměna v roční výši [Y] % z průměrné výše finančních prostředků vázaných v investicích do 
cílových  

 výkonnostní odměna stanovená po ukončení činnosti ČRUIF na základě zisku, kterého ČRUIF za celou 
dobu své činnosti dosáhne. 

Odměna pro depozitáře: 

 0,001 % p.a. z uložených prostředků. 

 
5) Veřejná podpora 

Notifikaci veřejné podpory poskytované ČRUIF, a.s. soukromým koinvestorům a cílovým podnikům. Notifikace 
opatření vůči Komisi (DG COMPETITION) bude rozdělena na dvě části: 

Česká republika 
MPO 

ČRUIF, a.s.

Cílová společnost

Soukromí investoři

Obhospodařovatel 
(investiční 

společnost) 

Prostředky OPPI

Dohoda o vzájemných 
vztazích 

Obhospodařovatelská smlouva

Minimální podíl na 
investici je 50 %

Maximální podíl na 
investici je 50 %
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 Seed část – prioritní osa 1 OPPI – notifikace z důvodu zahrnutí motivace pro investory – investice do 
počátečních fází rozvoje podniků jsou vysoce rizikové a v ČR zatím velmi málo vyhledávané – soukromí 
investoři proto potřebují pobídku, aby se do této části Fondu zapojili. Pobídka bude spočívat v možnosti 
využití kupní opce na nákup podílu ČRUIF, a.s. v cílových podnicích za podmínek, které budou pro 
soukromé investory výhodnější než pro ČRUIF, a.s. v případě vysoce úspěšných investic. 

 VC část – prioritní osa 2 OPPI – prenotifikace z důvodu právní jistoty, že se nejedná o veřejnou 
podporu. V této fázi předpokládáme větší zájem ze strany soukromých investorů, a proto jim nebude 
nutné poskytovat výhodnější podmínky pro investování, než bude mít ČRUIF, a.s. 

Komise rozhodla o slučitelnosti veřejné podpory Seed fondu s vnitřním trhem: 

 finanční nástroj SEED obsahuje prvek veřejné podpory na úrovni soukromých investorů a cílových 
podniků, tato veřejná podpora je však slučitelná s vnitřním trhem podle kapitoly 4 Pokynů Společenství 
pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků 

 finanční nástroj VENTURE neobsahuje prvek veřejné podpory na úrovni fondu/jeho manažera, 
soukromých investorů ani cílových podniků 

SWOT analýza 

ŘO zahájil aktivitu prakticky až na konci programového období. V této chvíli je velmi obtížné 
předvídat úspěšnost aktivity. Velké riziko se jeví absorpční kapacita příjemců v takto krátkém časovém 
období. Naopak vzhledem k předpokladu, že v příštím programovém období bude kladen větší důraz na 
finanční nástroje, bude možné tuto realizovanou aktivitu využít jako modelový příklad, ze kterého bude možné 
získat cenné zkušenosti.  

FN Jessica v IOP 

1) Popis modelu finančního nástroje 

Zaměření finančního nástroje – typy aktivit a jaké cílové skupiny 

 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (5.2 b) „Regenerace bytových domů“ - zateplování 
fasády budov, rekonstrukce střechy, rekonstrukce lodžií, rekonstrukce společných prostor (podlahy, 
chodby), rekonstrukce technického vybavení domu, rekonstrukce bytových a nebytových prostor na 
sociální bydlení), schválil Monitorovací výbor IOP na svém 7. zasedání 31. května 2011.  

 Příjemci:  

 V aktivitě Regenerace bytových domů 

◦ vlastníci bytových domů:  
◦ obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),  
◦ bytová družstva či obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),  
◦ další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům, 
◦ společenství vlastníků bytových jednotek – právnická osoba podle zákona č. 72/1994 Sb., o 

vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. 

 V aktivitě Zajištění moderního sociálního bydlení 

◦ obce a nestátní neziskové organizace. 

 Alokace: 20 804 634,00 EUR 

 
2) Způsob ustavení finančního nástroje a datum jeho vzniku (den podepsání smlouvy se správcem 

FN) 

 V souladu s článkem 44 obecného nařízení Řídící orgán IOP zapojí SFRB, jako subjekt zřízený zákonem 
za účelem realizace cílů veřejné politiky ve smyslu „Koncepce rozvoje bydlení v ČR“ a vykonavatele 
veřejného poslání, jako správce holdingového fondu. Prostředky na SFRB převede Řídící orgán IOP ve 
formě dotace za účelem uskutečňování investic do projektů rozvoje měst v rámci realizace jeho veřejného 
poslání.   
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 Výběr správce fondu rozvoje měst se uskuteční formou udělení veřejné zakázky na základě výsledku 
výběrového řízení realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách 
(uveřejnění VZ 28. 2. 2013) 

Schéma 3: Schéma fungování FN Jessica 

 

3) Principy fungování  FN  

 Limity úvěrů: 

 délka splatnosti úvěru 15 let až 30 let,  

 bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku 
poskytnutí úvěru,  

 jistina bude splatná spolu s úrokem měsíčně, 

 kofinancování bude 10-40 %,  

 účelový úvěr lze použít jen na krytí způsobilých výdajů, 

 v závislosti na absorpční kapacitě bude stanovena výše úvěrového limitu na jeden projekt. 

 Zajištění úvěru: 

 volba zajištění dohodou podle místních podmínek; 

 zástava na nemovitostech, 

 zástava na pravidelných příjmech (např. nájemné z nebytových prostorů); 

 bianco směnka; 

 ručitelský závazek; 

4) Exit strategy 

 trvání smlouvy mezi HF a FRM do konce roku 2047 (nejdelší úvěr na 30 let) 

 V případě, že se prostředky vrátí do FRM do roku 2015, znovu se otáčení v rámci FN  

5) Spolufinancování 

 Finanční krytí zajišťuje vlastník domu v rozsahu nejméně 25 % způsobilých výdajů z vlastních prostředků 
(ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu) v souladu s podmínkami úvěru. Na krytí 
zbývajících 75 % způsobilých výdajů vlastník žádá o zvýhodněný úvěr z finančního nástroje JESSICA.  

Evropská komiseEvropská komise

Členský stát/Řídící orgán

Holdingový fond
Nepovinný článek

Fond rozvoje měst 2Fond rozvoje měst 1

Projekty Projekty

Úvěry, záruky, equity

Finanční alokace ze SF

Finanční alokace ze SF

Finanční instituce/
Banky

Města/Soukromí 
investoři

Vstupní kapitál 
(včetně poskytnutí 

pozemků apod.)
Úvěry
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6) Poplatky za správu – kalkulace 

Při předpokládané celkové alokaci 24,47 mil. EUR (ERDF 20.804.634,00 EUR, plus 15 % kofinancování ze 
státního rozpočtu EUR 3.671.406,00) by náklad na řízení HF byl 489.400,- EUR a na řízení FRM 719.400,- 
EUR za 12 kalendářních měsíců. 

V případě, že by finanční prostředky byly převedeny Fondu rozvoje měst v lednu 2013 (v celé částce EUR 
23.001.800,00, tedy po odečtení 2 % pro HF) a při zohlednění roku 2015 jako posledního termínu, kdy je 
možné čerpat pomoc ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013 a po odečtení 3.626.400,- 
EUR (3x 489.000,00 EUR a 3x 719.400,00 EUR) z celkové alokované částky by ve FRM zůstalo 20.843.600,- 
EUR pro rozdělení v úvěrech konečným uživatelům. 

7) Veřejná podpora  

 Schválená notifikace VP 

SWOT analýza 

Z hlediska stupně implementace není možné vyhodnotit fungování FN. ŘO zahájil aktivitu prakticky 
až na konci programového období. V této chvíli je velmi obtížné předvídat úspěšnost aktivity.  

FN Jessica ROP MSK  

1) Popis modelu finančního nástroje 

 rozvoj území v rámci ROP MSK – PO2  

 revitalizace brownfields  

 výstavba nových či modernizace stávajících ubytovacích zařízení,  

 výstavba či rekonstrukce vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turistiku a 
cestovní ruch  

 činnosti pro osobní a fyzickou pohodu, zkvalitňování zdravotní péče (modernizace přístrojů 
zdravotnické techniky, případně stavební úpravy budov),  

 výstavba či rekonstrukce zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. 
(domovy pro seniory), vč. rozvoje jejich zázemí a materiálního vybavení,  

  podpora poskytována podnikatelům a obcím 

2) Způsob ustanovení FN 

 HF - bez výběrového řízení, a to podle čl. 44(2) c) určena přímo Evropská investiční banka - „samostatný 

blok financí“ v rámci EIB (Podpis dohody mezi ROP Moravskoslezsko a EIB 8. 2. 2010 na 3 roky, nyní 
prodloužena o rok),“ Investiční rada“- Investiční rada předkládá své závěry a doporučení řídícímu 
orgánu, který je nadále plně zodpovědný za implementaci programu. Investiční rada tak plní funkci 
jakéhosi expertního a poradního orgánu. 

 Vlastní převod prostředků na eurové účty EIB byl proveden až v říjnu 2011 a to v měně euro. 20 mil. 
EUR. (507 mil. Kč.) 

 Následně uložení prostředků na termínované vklady u „vybrané banky“ se sídlem v ČR – UniCredit -
kurzové riziko a poplatky při konverzi.   

 Dohoda mezi ŘO a holdingovým fondem je uzavřena podle s omezenými možnostmi kontrol ale 
s pravidelným reportingem podle pravidel EIB.  
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 FRM 

 17. 1. 2011 vyhlášena výzva k vyjádření zájmu pro výběr FRM.  

◦ Contera s r.o. 
◦ ČMZRB, a.s. 

V dubnu 2012 byly podepsány smlouvy s FRM a v květnu a červnu 2012 byly z Holdingového fondu do Fondů 
rozvoje měst vyplaceny nasmlouvané prostředky vždy cca 1/3 prostředků uložených v HF. Zbylá část je 
předmětem další soutěže. 

3) Principy fungování FN  

 

4) Způsob proplácení příjemcům  

 na depozitní účet s řadou povinností dle smlouvy.  

5) Exit strategy  

 nedokončena. Příloha „F“ dohody mezi ROP MSK a EIB uvádí:  

„Při různých charakteristikách rozmanitých navržených UDF a při zvážení velmi raného stádia jejich koncepce 
není v tomto stadiu možné stanovit specifická a podrobná pravidla ve vztahu k politice odchodu. Avšak za 
předpokladu, že o podrobnostech výstupní strategie Holdingového fondu JESSICA rozhodne v pozdějším stádiu 
Řídící úřad a další subjekty zapojené v závislosti na okolnostech, potenciální scénář by mohl být tento:  

 reinstalovat Holdingový fond JESSICA, s EIB nebo jiným subjektem; nebo 

 převést fondy k dispozici Řídícímu úřadu nebo jinému určenému veřejnému orgánu či instituci zabývající 
se UDF. 

Předpoklad vracení poskytnutých zdrojů na účet HF a jejich další využití v Moravskoslezsku.“ 

6) Poplatky za správu 

 Na úrovni Holdingového fondu: RC MS uhradí EIB formou odměny za její služby by podle této Smlouvy. 
Náklady rovné 2 % hodnoty Holdingového fondu JESSICA 

 Na úrovni fondu rozvoje města CONTERA: 3% alokované částky 

 Na úrovni fondu rozvoje města ČMZRB: 3% alokované částky 

7) Veřejná podpora 

 De minimis, případně dle regionální mapy podpory 

  

Holdingový fond 
(poplatek 2% z vložených prostředků za správu) 

vklad 20 mil EUR (507 mil. Kč.)

UDF Contera 
171 mil Kč 

UDF ČMZRB 
171 mil Kč 

Příjemce 1 Příjemce 2 Příjemce 3 Příjemce 4
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SWOT analýza  

Výhody:
 Ustavení FN pomocí holdingového 

fondu, kterým byla určena EIB - 
transparentní průběh ustanovení a 
implementace FN

 Vysoký stupeň rozpracovanosti procesů 
implementace a kontrol, který je zřejmý 
i ze smluv jak na úrovni holdingového 
fondu a řídícího orgánu, tak smluv mezi 
Holdingovým fondem EIB a Fondy 
rozvoje měst CONTERA a ČMZRB. 

Nevýhody:
 Střet evropského a českého práva díky 

EIB v pozici HF - Případné spory by byly 
posuzování v zahraničí podle unijního 
práva

 nevýhodou jsou i kurzové rozdíly při 
vkladu prostředků na účet HF u EIB a 
následná konverze na účet vedený v 
národní měně u banky v ČR v CZK.

Příležitosti:
 Zkušenosti EIB

Hrozby:
 2 FRM, které se zaměřují na stejný 

okruh konečných příjemců v rámci 
daného území - hrozba konkurence

 

FN Jessica OP Praha 

1) Popis modelu finančního nástroje 

 Zaměření finančního nástroje – typy aktivit a jaké cílové skupiny 

 Revitalizace brownfields a veřejných ploch (oblast podpory 2.1) 

 Oprávnění příjemci: hl. m. Praha, městské části, NNO, MSP 

 Schválení na MV – listopad 2012 

2) Způsob ustavení finančního nástroje 

 dle nastaveného harmonogramu 

 Investiční rada (3-4/2013) – zřízena ŘO, vyhlašuje VŘ na FRM, kontroluje plnění smlouvy 

 Výběr správce FRM veřejnou zakázkou (předpoklad: duben 2013, uzavření dohody s FRM: říjen 
2013)  

3) Alokace a Produkty a jejich zaměření  

 320 mil. Kč, zvýhodněné úvěry 

4) Veřejná podpora  

 proces notifikace (březen 2013) 

SWOT analýza  

Z hlediska stupně implementace není možné vyhodnotit fungování FN. ŘO zahájil aktivitu prakticky 
až na konci programového období. V této chvíli je velmi obtížné předvídat úspěšnost aktivity.  
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FN Jessica v ROP Střední Morava 

1) Popis modelu finančního nástroje 

 realizován prostřednictvím Fondu rozvoje měst 

 Výběr správce FRM proveden na základě otevřeného zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách 

 Poskytovaná forma podpory - zvýhodněné úvěry - poskytnutý úvěr bude krýt maximálně 70% 

způsobilých výdajů 

 Zaměření investic bude vycházet z: 

 prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

◦  oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 
◦  oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst 
◦  oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání 

Koneční uživatelé - příjemci úvěrů budou města v rámci NUTS2 Střední Morava s počtem obyvatel nad 10 tis. a 
ostatní oprávnění příjemci definovaní v rámci prioritní osy 2 ROP SM.  

Předpokládaná výše první alokace do FRM bude činit cca 240 mil. Kč (navýšení max. do 500 mil. Kč) 

Řídící orgán ROP Střední Morava svěří FRM tyto prostředky za účelem uskutečnění příslušných investic 
(nazýváno také „První investiční cyklus“). Řídící orgán může FRM dále svěřit správu finančních prostředků 
pocházejících z výnosů z investic z Prvního investičního cyklu a pověřit jej následnou správou (neboli „Druhý 
investiční cyklus“).  

Schéma 4: Schéma investičního cyklu 

 

 

2) Způsob ustavení finančního nástroje: 

 Průběh VZ 

 Veřejná zakázka byla zadána formou otevřeného nadlimitního řízení dne 29. 3. 2012 

 Ve stanoveném termínu byly na Úřad Regionální rady předloženy nabídky dvou uchazečů. 

Rámcová 

smlouva 
financování 

FRM

Alokace 1

Alokace 2

Veřejná 
zakázka

ROP SM

220M (PO2) + 20M (PO3)

Alokační 

účty

Alokační 

účty

Výběr 

projektů
(Investiční rada 

může uplatnit 
právo veta)

Investiční 

smlouvy

Inkasní účet

Reinvestice 

(?)

Projektový 

účetÚvěr

Regionální rada Střední Morava / 

Investiční rada Správce FRM Městský projekt

Splátky Splátky
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 Dne 25. 7. 2012 se sešla hodnotící komise ke svému prvnímu jednání – posouzení nabídek 
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách. 

 Konstatováno, že u předloženého projektového portfolia jednoho uchazeče nejsou splněny veškeré 
podmínky kladené na portfolio uchazeče stanovené v zadávací dokumentaci. Nabídka tak 
nesplňovala podmínky na obsah nabídky stanovené zadavatelem a hodnotící komise nabídku 
vyřadila z účasti v zadávacím řízení.  

 Hodnotící komise v souladu s § 79 odst. 6 ZVZ neprovedla hodnocení nabídek, jelikož by hodnotila 
pouze nabídku jednoho uchazeče a v návaznosti na výše uvedené se komise na svém druhém 
jednání konaném dne 16. 8. 2012 rozhodla, že využije své možnosti a doporučí zadavateli zrušit 
zadávací řízení z důvodu dle § 84 odst. 3 písm. b) ZVZ.  

  Dne 13. 8. 2012 bylo zadávací řízení zrušeno podpisem předsedy Regionální rady na Rozhodnutí 
zadavatele o zrušení zadávacího řízení. 

 Kritická místa VZ 

 Nastavení hodnotících kritérií - Zejména hodnotící kritérium Kvalita obchodního plánu, které 
se původně dělilo na subkritéria:  

◦ Rozsah projektového portfolia 
◦ Metodika identifikace a vyhodnocování projektů 
◦ Metodika řízení rizik  

 Sestavení projektového portfolia uchazeči ve VŘ - Způsob, jakým se jednotliví uchazeči 

dostali k hodnotě uznatelných nákladů. Neporovnatelnost nabídek.  

 Podíl na riziku jednotlivých uchazečů- Neporovnatelnost nabídek z hlediska podílu uchazečů 
na riziku (100 vs 50 %) 

 Námitky vůči zadávacímu řízení - Jedním z důvodů zrušení veřejné zakázky bylo i to, že 
v průběhu zadávacího řízení byly obdrženy celkem 2 námitky proti zadávacím podmínkám.  

◦ Na možné problémy upozornila již společnost  RTS, a.s. pověřená administrací veřejné 
zakázky, která vnímala jako rizikové dílčí kritérium „Kvalita obchodního plánu“. Důvodem 
této rizikovosti byla dle jejich názoru skutečnost, že hodnotící kritérium nemůže být 
hodnoceno dle jednotných parametrů, neboť každý předkladatel nabídky bude pracovat 
s jiným spektrem a složením projektového portfolia. 

◦ ÚRR dále obdržel námitky proti zadávacím podmínkám. Přesto, že byly námitky vzneseny 
opožděně a zadavatel proto v souladu s § 111 odst. 4 zákona o VZ o těchto námitkách 
nerozhodoval, napadl v nich stěžovatel zadávací podmínky, konkrétně způsob hodnocení 
nabídek a některá ustanovení zadavatelem požadovaných obchodních podmínek. 

 Vyhlášení nové VZ 

 V rámci nově vyhlášené veřejné zakázky zpřesněny zadávací podmínky, zejména: 

◦ požadavky na projektové portfolio, resp. způsob výpočtu výše uznatelných nákladů. 
◦ správce FRM do jednoho Městského projektu, byť nikoliv nutně jednoho Konečného 

uživatele, by neměl investovat více než 100 000 000 Kč se lhůtou splatnosti nikoliv delší než 
15 let. Zároveň by výše poskytnutých úvěrů jednomu Konečnému uživateli neměla 
přesáhnout 60% všech prostředků svěřených do správy FRM SM 
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◦ cenová nabídka uchazečů však musí být v souladu s těmito požadavky: 

 Procento pro výpočet alokační odměny bude stejné v Prvním i Druhém investičním 
cyklu a bude činit maximálně 3 %. (do 31. 12. 2015) 

 Procento pro výpočet inkasní odměny bude stejné v Prvním i Druhém investičním 
cyklu a bude činit maximálně 5 %. (od 1. 1. 2016) 

◦ Fond se podílí na investičním riziku ve výši 100 % odepsaných pohledávek. 

SWOT analýza  

Z hlediska stupně implementace není možné vyhodnotit fungování FN. ŘO zahájil aktivitu prakticky 
až na konci programového období. V této chvíli je velmi obtížné předvídat úspěšnost aktivity.  

4.2 Implementační uspořádání pro období 2014 – 2020 

Návrh obecného nařízení v čl. 33 stanovuje způsoby, jakými lze implementovat finanční nástroje. Řídící orgány 
mají možnost implementovat finanční nástroje prostřednictvím „fondu fondů“ nebo mohou investovat přímo 
do finančních nástrojů samotných. 

Dle čl. 33 odst. 1 se mohou Řídící orgány rozhodnout pro implementaci finančních nástrojů prostřednictvím 
nástrojů zřízených: 

a) na úrovni Evropské unie řízení přímo či nepřímo Evropskou komisí, nebo 
b) na národní, regionální, nadnárodní či příhraniční úrovni. 

 
V případě uplatnění implementace finančního nástroje dle bodu b) výše poskytuje Návrh nařízení pro 2014 - 
2020 v čl. 33 odst. 4 následující možnosti: 

a) investovat kapitál do existujících či nově založených subjektů, 
b) svěřit implementaci finančního nástroje Evropské investiční bance, mezinárodní finanční instituci nebo 

veřejnoprávnímu či soukromoprávnímu subjektu 
c) v případě, že prostřednictvím finančního nástroje budou poskytovány pouze půjčky či záruky, může 

řídící orgán sám finanční nástroj implementovat. 
 

Kombinace možností implementačních uspořádání je uvedena v následujícím schématu. 

Varianty se zapojením 
fondu fondů

Správcem fondu fondů bude:
 Evropská komise

 Evropská investiční banka

 Mezinárodní finanční instituce

 Veřejnoprávní či soukromoprávní instituce

Varianty bez zapojení 
fondu fondů

Finanční nástroj bude implementován:
 Evropskou komisí

 Evropskou investiční bankou

 Mezinárodní finanční institucí

 Veřejnoprávní či soukromoprávní institucí

 Řídícím orgánem samotným
  

Obrázek 1: Kombinace možností implementačních uspořádání
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4.2.1 Popis variant se zapojením fondu fondů 

Správce fondu 
fondů 

Evropská komise  Evropská investiční banka Mezinárodní finanční instituce Veřejnoprávní či 
soukromoprávní instituce 

Vznik fondu fondů  Fond fondů bude ustaven přímým 
zadáním/investicí do finančního 
nástroje na úrovni EU spravovaného 
přímo či nepřímo Evropskou komisí 
(dle čl. 33 odst. 1 písm. a návrhu 
obecného nařízení). 

Fond fondů bude ustaven na základě 
přímého zadání EIB (dle čl. 33 odst. 
4 písm. b (i) návrh obecného 
nařízení. EIB bude činnosti fondu 
fondů vykonávat na základě dohody 
o financování (čl. 33 odst. 5 písm. a 
návrhu obecného nařízení). 

Správce fondu fondů bude vybrán na 
základě veřejné zakázky dle pravidel 
ZVZ. Správce bude činnosti fondu 
fondů vykonávat na základě dohody 
o financování (čl. 33 odst. 5 písm. a 
návrhu obecného nařízení).  

Správce fondu fondů bude vybrán na 
základě veřejné zakázky dle platných 
pravidel ZVZ případně s využitím 
výjimek stanovených v par. 18 
odst. 1 ZVZ. Správce bude činnosti 
fondu fondů vykonávat na základě 
dohody o financování (čl. 33 odst. 5 
písm. a návrhu obecného nařízení). 

Výběr správce 
finančního 
nástroje 

Správci jednotlivých finančních 
nástrojů budou vybráni dle platných 
právních předpisů EU. Se správci 
finančních nástrojů budou uzavřeny 
dohody o financování dle čl. 33 odst. 
5 písm. b návrhu obecného nařízení. 

Správci jednotlivých finančních 
nástrojů budou vybráni EIB dle 
jejích platných interních pravidel, 
která jsou v souladu se směrnicemi 
EK týkajících se zadávání veřejných 
zakázek. Se správci finančních 
nástrojů budou uzavřeny dohody o 
financování dle čl. 33 odst. 5 písm. b 
návrhu obecného nařízení. 

S ohledem na skutečnost, že fond fondů bude v pozici příjemce podpory 
z daného Programu, budou správci jednotlivých finančních nástrojů vybráni 
dle pravidel, ke kterým správce fondu fondů zaváže řídící orgán. V praxi se 
bude jednat zejména o nutnost respektovat pravidla stanovená v ZVZ. Se 
správci finančních nástrojů budou uzavřeny dohody o financování dle čl. 33 
odst. 5 písm. b návrhu obecného nařízení. 

Stanovení 
zaměření podpory 
prostřednictvím 
finančního 
nástroje 

Za stanovení zaměření podpory 
prostřednictvím finančního nástroje 
včetně určení jeho typu odpovídá 
řídící orgán daného Programu. 
Zaměření finančního nástroje by 
mělo být určeno na základě ex-ante 
hodnocení provedeném dle čl. 32 
odst. 2 návrhu obecného nařízení 
(viz kapitola 3 této zprávy). Nicméně 
lze se domnívat, že finanční nástroje 
na úrovni EU budou mít účel 
stanovený Evropskou komisí a řídící 
orgán bude muset zvážit, zda je 
stanovený účel v souladu s výsledky 
ex-ante hodnocení a zda odpovídá 
potřebám daného Programu a také 
zda je v souladu s jeho cíli a pravidly. 

Za stanovení zaměření podpory prostřednictvím finančního nástroje včetně určení jeho typu odpovídá řídící orgán 
daného Programu. Zaměření finančního nástroje by mělo být určeno na základě ex-ante hodnocení provedeném dle 
čl. 32 odst. 2 návrhu obecného nařízení (viz kapitola 3 této zprávy). 
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Správce fondu 
fondů 

Evropská komise  Evropská investiční banka Mezinárodní finanční instituce Veřejnoprávní či 
soukromoprávní instituce 

Míra 
spolufinancování22 

Obecně musí být při implementaci finančních nástrojů dodrženy míry spolufinancování stanovené v čl. 110 odst. 3 Návrhu obecného nařízení. Míra 
spolufinancování musí být stanovena pro každou prioritní osu zvlášť a tato skutečnost bude předmětem schválení ze strany EK. 

V případě, že se řídící orgán 
rozhodne využít finančních nástrojů 
řízených přímo či nepřímo EK, může 
míra spolufinancování dosáhnout až 
100% na danou prioritní osu. Ovšem 
pouze za předpokladu, že celá 
prioritní osa je financována 
prostřednictvím tohoto finančního 
nástroje (čl. 110 odst. 7 Návrhu 
obecného nařízení). Tato skutečnost 
může být silným motivačním 
prvkem pro řídící orgány, aby 
využívaly finanční nástroje na úrovni 
EU. 

Dle čl. 110 odst. 5 Návrh obecného nařízení lze navýšit míru spolufinancování oproti pravidlům stanoveným v čl. 110 
odst. 3 až o 10% v případě, že je celá prioritní osa financovaná prostřednictvím finančního nástroje.  
Ačkoli Návrh obecného nařízení tuto možnost stanovuje, bude vhodné, aby potřeba navýšit míru spolufinancování 
oproti standardně stanovené, vzešla z ex-ante hodnocení. 

Řízení, kontrola a 
audit 

Obecně za řízení, monitorování a kontrolu realizace finančního nástroje odpovídá řídící orgán Programu, který musí předkládat EK zprávu o implementaci 
finančních nástrojů (jako příloha výroční zprávy) dle čl. 40 návrhu obecného nařízení. 

V případě finančních nástrojů 
řízených přímo či nepřímo EK by 
neměly být vykonávány kontroly na 
místě ze strany řídících orgánů a 
audity ze strany auditního orgánu. 
Řídící orgán (resp. Auditní orgán) by 
měl dostávat pravidelné zprávy o 
vykonaných kontrolách (auditech) 
od institucí, které tyto činnosti 
budou vykonávat (viz čl. 34 odst. 1 a 
2 návrhu obecného nařízení). 

Konkrétní opatření týkající se kontroly a monitorování finančních nástrojů budou upravena v implementačním 
nařízení, které nebylo v době zpracování této zprávy vydáno.  
Nicméně návrh obecného nařízení říká, že auditní orgán by neměl vykonávat audit na úrovni konečných uživatelů, 
pokud nemá podezření na spáchání podvodu (čl. 34 odst. 3). 
Z výše uvedeného (a také ze zkušeností v programovacím období 2007 – 2013) se lze domnívat, že řídící orgán může 
vykonávat kontroly na úrovni fondu fondů, finančního nástroje i konečného uživatele podpory. Nicméně aby bylo 
minimalizováno administrativní zatížení řídícího orgánu, mělo by být zajištěno, že: 

 fond fondů je zavázán kontrolovat a monitorovat činnosti na úrovni správců finančních nástrojů, a  

 správci finančních nástrojů vykonávají kontrolní a monitorovací činnosti do úrovně konečných uživatelů. 
Aniž by bylo dotčeno právo řídícího orgánu a auditního orgánu vykonávat kontroly a audity na všech úrovních 
implementace finančního nástroje (vyjma výše uvedeného ustanovení dle čl. 34 odst. 3 návrhu obecného nařízení).  

 

  

                                                             
22 V této části jsme vycházeli z návrhu obecného nařízení ze dne 12. 3. 2012 
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4.2.1 Popis variant bez zapojení fondu fondů 

Správce 
finančního 
nástroje 

Evropská komise  Evropská investiční 
banka 

Mezinárodní finanční 
instituce 

Veřejnoprávní či 
soukromoprávní 
instituce 

Řídící orgán 

Výběr správce 
finančního 
nástroje 

Řídící orgán bude 
investovat do finančního 
nástroje na úrovni EU 
spravovaného přímo či 
nepřímo Evropskou komisí 
(dle čl. 33 odst. 1 písm. a 
návrhu obecného nařízení). 

Správce finančního nástroje 
bude jmenován na základě 
přímého zadání EIB (dle čl. 
33 odst. 4 písm. b (i) návrh 
obecného nařízení. EIB bude 
činnosti fondu fondů 
vykonávat na základě 
dohody o financování (čl. 33 
odst. 5 písm. b návrhu 
obecného nařízení). 
Zkušenosti 
z programovacího období 
2007 – 2013 ukazují, že tato 
varianta je málo 
pravděpodobná a EIB bude 
zapojována jako správce 
fondu fondů spíše než 
správce finančního nástroje.  

Správce finančního nástroje 
bude vybrán na základě 
veřejné zakázky dle pravidel 
ZVZ. Správce bude činnosti 
fondu fondů vykonávat na 
základě dohody 
o financování (čl. 33 odst. 5 
písm. b návrhu obecného 
nařízení).  

Správce finančního nástroje 
bude vybrán na základě 
veřejné zakázky dle platných 
pravidel ZVZ případně 
s využitím výjimek 
stanovených v par. 18 
odst. 1 ZVZ. Správce bude 
činnosti fondu fondů 
vykonávat na základě dohody 
o financování (čl. 33 odst. 5 
písm. b návrhu obecného 
nařízení). 

Podmínky poskytnutí 
podpory by měly být dle čl. 
33 odst. 5 součástí 
dokumentu strategické 
povahy, který bude posouzen 
monitorovacím výborem 
Programu. 
U této varianty je nutné 
upozornit na skutečnost, že 
řídící orgán jako správce 
finančního nástroje bude 
v roli příjemce, a proto bude 
nutné zajistit oddělení 
činností souvisejících se 
správou finančního nástroje 
od ostatních činností řídícího 
orgánu. 

Míra 
spolufinancování23 

Obecně musí být při implementaci finančních nástrojů dodrženy míry spolufinancování stanovené v čl. 110 odst. 3 Návrhu obecného nařízení. Míra 
spolufinancování musí být stanovena pro každou prioritní osu zvlášť a tato skutečnost bude předmětem schválení ze strany EK. 

V případě, že se řídící orgán rozhodne 
využít finančních nástrojů řízených 
přímo či nepřímo EK, může míra 
spolufinancování dosáhnout až 100% 
na danou prioritní osu. Ovšem pouze 
za předpokladu, že celá prioritní osa 
je financována prostřednictvím 
tohoto finančního nástroje (čl. 110 
odst. 7 Návrhu obecného nařízení). 
Tato skutečnost může být silným 
motivačním prvkem pro řídící orgány, 
aby využívaly finanční nástroje na 
úrovni EU. 

Dle čl. 110 odst. 5 Návrh obecného nařízení lze navýšit míru spolufinancování oproti pravidlům stanoveným v čl. 
110 odst. 3 až o 10% v případě, že je celá prioritní osa financovaná prostřednictvím finančního nástroje.  
Ačkoli Návrh obecného nařízení tuto možnost stanovuje, bude vhodné, aby potřeba navýšit míru spolufinancování 
oproti standardně stanovené, vzešla z ex-ante hodnocení. 

  

                                                             
23 V této části jsme vycházeli z návrhu obecného nařízení ze dne 12. 3. 2012 
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Správce 
finančního 
nástroje 

Evropská komise  Evropská investiční 
banka 

Mezinárodní finanční 
instituce 

Veřejnoprávní či 
soukromoprávní 
instituce 

Řídící orgán 

Stanovení 
zaměření 
podpory 
prostřednictvím 
finančního 
nástroje 

Za stanovení zaměření 
podpory prostřednictvím 
finančního nástroje včetně 
určení jeho typu odpovídá 
řídící orgán Programu. 
Zaměření finančního 
nástroje by mělo být určeno 
na základě ex-ante 
hodnocení provedeném dle 
čl. 32 odst. 2 návrhu 
obecného nařízení (viz 
kapitola 3 této zprávy). 
Nicméně lze se domnívat, že 
finanční nástroje na úrovni 
EU budou mít účel 
stanovený Evropskou 
komisí a řídící orgán bude 
muset zvážit, zda je 
stanovený účel v souladu 
s výsledky ex-ante 
hodnocení a zda odpovídá 
potřebám programu a také 
zda je v souladu s jeho cíli a 
pravidly. 

Za stanovení zaměření podpory prostřednictvím finančního nástroje včetně určení jeho typu 
odpovídá řídící orgán Programu. Zaměření finančního nástroje by mělo být určeno na základě 
ex-ante hodnocení provedeném dle čl. 32 odst. 2 návrhu obecného nařízení (viz kapitola 3 této 
zprávy). 

Za stanovení zaměření 
podpory prostřednictvím 
finančního nástroje včetně 
určení jeho typu odpovídá 
řídící orgán Programu. 
Zaměření finančního 
nástroje by mělo být určeno 
na základě ex-ante 
hodnocení provedeném dle 
čl. 32 odst. 2 návrhu 
obecného nařízení (viz 
kapitola 3 této zprávy).  
V této souvislosti je nutné 
brát také ohled na to, že 
řídící orgán může být 
správcem finančního 
nástroje pouze v případě, že 
prostřednictvím finančního 
nástroje budou poskytovány 
pouze půjčky a záruky (čl. 33 
odst. 4 písm. c). 

Řízení, kontrola 
a audit 

Obecně za řízení, monitorování a kontrolu realizace finančního nástroje odpovídá řídící orgán Programu, který musí předkládat EK zprávu o implementaci 
finančních nástrojů (jako příloha výroční zprávy) dle čl. 40 návrhu obecného nařízení. 

V případě finančních 
nástrojů řízených přímo či 
nepřímo EK by neměly být 
vykonávány kontroly na 
místě ze strany řídících 
orgánů a audity ze strany 
auditního orgánu. Řídící 
orgán (resp. Auditní orgán) 
by měl dostávat pravidelné 
zprávy o vykonaných 
kontrolách (auditech) od 
institucí, které tyto činnosti 
budou vykonávat (viz čl. 34 
odst. 1 a 2 návrhu obecného 
nařízení) 

Konkrétní opatření týkající se kontroly a monitorování finančních nástrojů budou upravena v implementačním nařízení, které 
nebylo v době zpracování této zprávy vydáno.  
Nicméně návrh obecného nařízení říká, že auditní orgán by neměl vykonávat audit na úrovni konečných uživatelů, pokud 
nemá podezření na spáchání podvodu (čl. 34 odst. 3). 
Z výše uvedeného (a také ze zkušeností v programovacím období 2007 – 2013) se lze domnívat, že řídící orgán může vykonávat 
kontroly na úrovni fondu fondů, finančního nástroje i konečného uživatele podpory. Nicméně aby bylo minimalizováno 
administrativní zatížení řídícího orgánu, mělo by být zajištěno, že: 

 fond fondů je zavázán kontrolovat a monitorovat činnosti na úrovni správců finančních nástrojů, a  

 správci finančních nástrojů vykonávají kontrolní a monitorovací činnosti do úrovně konečných uživatelů. 
Aniž by bylo dotčeno právo řídícího orgánu a auditního orgánu vykonávat kontroly a audity na všech úrovních implementace 
finančního nástroje (vyjma výše uvedeného ustanovení dle čl. 34 odst. 3 návrhu obecného nařízení).  
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4.3 Vyhodnocení variant 

V této kapitole uvádíme vyhodnocení variant s ohledem na jejich silné a slabé stránky či případná rizika. Toto 
vyhodnocení jsme provedli s ohledem na oblasti v následující tabulce. 

Název kritéria Vysvětlení 

Finanční 
náročnost 

Finanční náročnost jednotlivých variant byla rámcově porovnána zejména s 
ohledem na předpokládanou výši manažerské odměny a příp. další 
odhadnutelné náklady a s ohledem na možnost řídícího orgánu řídit jejich 
výši  

Obecně lze předpokládat, že u variant, kde bude výběr správce finančního 
nástroje/fondu fondů probíhat formou veřejné zakázky, bude výše 
manažerské odměny nižší, než budou stanovené limity určené 
implementačním nařízení nebo ve srovnání s variantami s přímým 
přidělením správy určité instituci. 

Časová náročnost Byla hodnocena časová náročnost ustavení jednotlivých variant, a to 
zejména s ohledem na zákonné časové lhůty přípravy veřejných zakázek a 
příp. délku vyjednávání smluvních vztahů.  

Lze předpokládat, že časová náročnost u variant se zapojením fondu fondů a 
u variant, kde bude nutné provést výběr správce na základě veřejné zakázky, 
bude vyšší. 

Právní aspekty Při volbě organizačního uspořádání je třeba vzít v potaz veškeré právní 
aspekty. Hodnoceny tedy byly také veškeré rizikové oblasti v návaznosti na 
pravidla stanovená legislativou a to včetně možnosti ovlivnit smluvní 
podmínky tak, aby správce finančního nástroje prováděl všechny činnosti 
dle požadavků řídícího orgánu apod. 

Administrativní 
náročnost 

V rámci tohoto kritéria byla posuzována administrativní náročnost pro ŘO, 
a to zejména s ohledem na náročnost budoucího uspořádání na 
administrativní kapacity řídícího orgánu, neboť každá z variant si vyžádá 
rozdílnou míru participace řídícího orgánu na řízení finančního nástroje. 

Tabulka 3: Oblasti hodnocení silných a slabých stránek možných variant implementačního uspořádání 
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4.3.1 Vyhodnocení variant se zapojením fondu fondů 

Finanční náročnost 
Finanční náročnost bude vyšší než ve variantách bez zapojení fondu fondů, neboť manažerská odměna bude 
placena na dvou úrovních.  

V případě zapojení správce fondu fondů přímým zadáním (nástroje spravované Evropskou komisí, přímé 
zadání Evropské investiční bance, využití výjimky z postupů dle par. 18 ZVZ) lze předpokládat, že manažerská 
odměna bude sjednána na úrovni stropů stanovených implementačním nařízením (dle čl. 36 odst. 5 návrhu 
obecného nařízení). 

Časová náročnost 
Obdobně lze předpokládat i delší časovou náročnost pro ustavení finančního nástroje (tedy období do jeho 
faktického spuštění, tzn. vyhlášení výzev k podávání žádostí o podporu ze strany konečných uživatelů). Nejprve 
bude nutné dojednat smluvní podmínky nebo zajistit výběrové řízení na správce fondu fondů a následně bude 
nutné zajistit výběr správce finančního nástroje. 

Právní aspekty 
Z hlediska právního aranžmá lze předpokládat v případě přímého zadání správcovství EIB/EK, že budou 
používány takové smluvní podmínky, které nejsou v českém právním řádu úplně standardní a protistrany na ně 
nejsou v tuto chvíli připraveny. Zároveň lze předpokládat, že řídící orgán bude mít omezenou možnost znění 
smluvních podmínek ovlivnit. 

Nicméně v případě, že správce fondu fondů bude vybrán na základě veřejné zakázky, příp. bude rolí správce 
fondu fondů pověřena veřejnoprávní instituce na základě výjimky z působnosti ZVZ, bude mít řídící orgán 
možnost ovlivnit znění smluvních podmínek tak, aby odpovídaly právnímu řádu v ČR a také potřebám řídícího 
orgánu (zejména s ohledem na zajištění kontrolních a monitorovacích povinností fondu fondů vůči správcům 
finančních nástrojů). 

Administrativní náročnost 
Zapojení fondu fondů může zjednodušit procedury pro výběr a monitorování finančních nástrojů z hlediska 
řídících orgánů. A to zejména v případech, kdy by bylo zřizováno více finančních nástrojů, by tyto procedury 
mohly být pro řídící orgány nákladné jak z pohledu finančního zabezpečení, tak z pohledu administrativní 
náročnosti. Fond fondů tak může působit jako zastřešující prvek zajišťující koordinaci a přenos zkušeností mezi 
jednotlivými finančními nástroji.  

V případě, že správcem fondu fondů bude instituce, která má s implementací finančních nástrojů zkušenosti, 
může zajistit přenos know-how o finančních nástrojích. 

Lze předpokládat vyšší administrativní náročnost spojenou s nutností výběru správce fondu fondů, kdy bude 
nutné zadat tuto poptávku prostřednictvím veřejné zakázky. Tato slabá stránka by byla eliminována v případě, 
že bude využito nástrojů spravované Evropskou komisí, přímého zadání Evropské investiční bance nebo bude 
správce fondu fondů ustaven na základě využití výjimky z postupů dle par. 18 ZVZ). 
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4.3.2 Vyhodnocení variant se zapojením EIB jako správcem 
fondu fondů 

Finanční náročnost 
Lze předpokládat, že manažerská odměna bude sjednána na úrovni stropů stanovených implementačním 
nařízením (dle čl. 36 odst. 5 návrhu obecného nařízení) a proto pravděpodobně na vyšší úrovni ve srovnání 
s variantami, kde bude správce fondu fondů vybrán na základě veřejné zakázky. 

Časová náročnost  
Z časového hlediska je výhodou, že nebude nutné realizovat veřejnou zakázku na výběr správce fondu fondů 
(finančního nástroje).  

Zároveň výběr správců finančních nástrojů nebude probíhat dle ZVZ ale dle interních pravidel EIB, která jsou 
v souladu s legislativou EU. Tato skutečnosti může ustavení finančního nástroje urychlit (pouze ve srovnání 
s jinými variantami se zapojením fondu fondů). Nicméně i samotné vyjednání smluvních podmínek s EK/EIB 
může být časově náročný proces. 

Právní aspekty  
Řídící orgán nebude moci zcela ovlivnit znění smluvních podmínek (zejména s ohledem na povinnosti správce). 
EIB bude používat své standardní smluvní podmínky, které nejsou v českém právním řádu úplně standardní 
a protistrany na ně nejsou připraveny. 

Administrativní náročnost 
EIB má zkušenosti se správou finančních nástrojů v programovém období 2007 – 2013 (JESSICA), které bude 
moci dále přenášet a lze předpokládat, že zejména při variantě EIB bude zajištěna řádná kvalita řízení 
finančního nástroje. 

S ohledem na zkušenosti EIB se správou finančních nástrojů se lze domnívat, že při těchto variantách bude 
nižší tlak na administrativní kapacitu řídících orgánů (a to jak z pohledu počtu pracovníků zabývajících se 
implementací finančních nástrojů tak z pohledu jejich zkušeností a znalostí). 

Nicméně bude nutné jasně stanovit pravidla pro pravidelný monitoring a reporting tak, aby řídící orgán měl 
dostatek informací o realizaci finančního nástroje. Řídící orgán pravděpodobně nebude zcela moci definovat 
povinnosti, které má EIB vykonávat vůči správcům finančních nástrojů. 

4.3.3 Vyhodnocení varianty využití finančních nástrojů na 
úrovni EU 

Finanční náročnost 
Finanční náročnost této varianty nelze na základě současného znění návrhu obecného nařízení určit, neboť o 
manažerské odměně se v čl. 36 odst. 5 hovoří pouze v případě finančních nástrojů implementovaných na 
základě čl. 33 odst. 4 písm. a) a b) návrhu obecného nařízení (tedy v případě, že řídící orgán bude investovat 
existujících či nově zřízených institucí, svěří správu finančního EIB, mezinárodní finanční instituci, 
veřejnoprávní či soukromoprávní instituci).  

Nelze tedy v tuto chvíli určit, zda EK bude požadovat participaci řídícího orgánu na financování řízení jí 
spravovaného finančního nástroje. Je tedy nutné vyčkat do vydání implementačního nařízení příp. jiného 
prováděcího předpisu, který bude tuto záležitost blíže specifikovat. 

Časová náročnost 
Z časového hlediska by mělo jít o variantu méně časově náročnou. Jednak nebude nutné správce finančního 
nástroje vybírat na základě veřejné zakázky dle ZVZ. Zároveň se lze domnívat, že EK bude mít již finanční 
nástroje formálně ustavené a ze strany řídícího orgánu půjde o rozhodnutí, zda zaměření tohoto finančního 
nástroje odpovídá jeho potřebám a cílům a zajištění smluvního vztahu s EK (nebo příp. s institucí, která bude 
pro EK finanční nástroj spravovat). 
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Právní aspekty 
Problémovou oblastí může být zajištění smluvních podmínek s EK (nebo příp. s institucí, která bude pro EK 
finanční nástroj spravovat), pokud by byly používány takové podmínky, které nejsou v českém právním řádu 
úplně standardní (obdobně jako tomu je v případě varianty se zapojením EIB). 

Další rizikovou oblastí může být rozdělení kompetencí resp. odpovědností za správu finančního nástroje na 
úrovni EU. Z legislativy vyplývá odpovědnost řídícího orgánu za to, že prostředky jemu svěřené budou čerpány 
v souladu se všemi právními předpisy. Zároveň čl. 33 odst. 2 návrhu obecného nařízení říká, že je nutné zajistit, 
aby příspěvky z finančních nástrojů byly poskytovány v souladu s cíli a pravidly Programů, ze kterých byly 
prostředky ve prospěch finančního nástroje vyčleněny. Otázkou v tomto případě zůstává, do jak velké míru 
bude moci ovlivnit chod finančního nástroje. Toto úzce souvisí s otázkou smluvního vztahu mezi řídícím 
orgánem a EK (nebo příp. s institucí, která bude pro EK finanční nástroj spravovat). 

Administrativní náročnost 
Z administrativního hlediska by také mělo jít o variantu méně náročnou. Řídící organ není dle čl. 34 odst. 1 
návrhu obecného nařízení oprávněn vykonávat kontroly na místě v případě finančních nástrojů 
implementovaných přímo či nepřímo EK. Měl by při svých činnostech vycházet z pravidelných zpráv, které bude 
dostávat od institucí vykonávajících tyto kontroly. 

Toto může na druhou stranu být rizikovou oblastí, kdy řídící organ nemusí mít v každém časovém okamžiku 
přesný přehled o realizaci finančního nástroje.  

4.3.4 Vyhodnocení varianty řízení finančního nástroje řídícím 
orgánem 

Finanční náročnost 
Řídící orgán jako správce finančního nástroje nemá dle čl. 36 odst. 5 návrhu obecného nařízení nárok na 
manažerskou odměnu. Finanční zajištění administrativní kapacity bude nutné zabezpečit v rámci limitů 
stanovených pro technickou asistenci daného Programu. Finanční náročnost bude vycházet zejména z nutnosti 
zajistit pracovníky s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi v oblasti finančních nástrojů. 

Časová náročnost 
Samotný proces ustavení finančního nástroje může být v této variantě ve srovnání s ostatními nejméně časově 
náročný (nebude nutné zajistit výběr správce finančního nástroje či zajišťovat smluvní vztahy). Nicméně je 
nutné poukázat na skutečnost, že i samotný proces výběru kvalitních pracovníků, kteří budou na úrovni řídícího 
orgánu odpovídat za řízení finančního nástroje, může být náročný a zdlouhavý proces. 

Právní aspekty 
Z právního pohledu může být rizikovou oblastí nutnost zajištění souladu s legislativou EU a ČR, a to zejména 
s ohledem na skutečnost, zda ŘO (např. ministerstvo) sám může poskytovat půjčky a záruky. V této otázce je 
vhodná detailnější právní analýza.  

Administrativní náročnost 
Řídící orgán sám musí zajistit všechny činnosti spojené s implementací finančního nástroje, což bude vyžadovat 
buď najmutí kvalitních pracovníků či jejich zaškolení, vzhledem k tomu, že v současné době znalost v této 
oblasti není na řídících orgánech rozšířená. Zajištění dostatečné kapacity může být časově i finančně náročné. 

Z pohledu administrativní náročnosti bude také nutné v rámci řídícího orgánu zajistit organizační oddělení 
činností souvisejících s implementací finančního nástroje tak, aby byla zajištěna naprostá nezávislost na 
ostatních činnostech řídícího orgánu.  

V případě této varianty bude také nízká variabilita při výběru typu finančního nástroje. Dle čl. 33 odst. 4 písm. c 
návrhu obecného nařízení může řídící orgán sám implementovat finanční nástroje, jejichž prostřednictvím 
budou poskytovány pouze půjčky nebo záruky. V případě, že by řídící orgán zvažoval realizaci více typů 
finančních nástrojů, nevyhnul by se nutnosti pro další typy vybírat správce. Následně by celková koordinace a 
řízení bylo ze strany řídícího orgánu náročnější. 
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4.3.5 Vyhodnocení variant se zapojením mezinárodní finanční 
instituce nebo veřejnoprávní či soukromoprávní instituce 
jako správce fondu fondů/finančního nástroje  

Finanční náročnost 
S ohledem na současný stav na trhu se lze domnívat, že pokud bude správce finančního nástroje vybírán na 
základě veřejné zakázky, bude výsledná manažerská odměna nižší než strop stanovený implementačním 
nařízením. 

Časová náročnost  
Nevýhodou všech variant s nutností vypsat veřejnou zakázku na správce (ať už fondu fondů či samotného 
finančního nástroje) je poměrně velká časová náročnost na výběr správce, zejména pokud budou neúspěšní 
uchazeči podávat námitky proti rozhodnutí zadavatele či jiné opravné prostředky. 

Tuto slabou stránku lze eliminovat v případě, že správcem fondu fondů/finančního nástroje bude instituce 
jmenovaná na základě výjimky z postupů ZVZ. 

Právní aspekty  
V rámci veřejné zakázky si řídící orgán může stanovit takové kvalifikační předpoklady, které zajistí výběr 
zkušeného správce a tím kvalitní výkon činností. 

Zároveň si řídící orgán bude moci stanovit smluvní podmínky odpovídající jeho požadavkům a potřebám včetně 
např. sdílení rizika, stanovení sankcí za nevyčerpání alokací či nekvalitní výkon činností. Řídící orgán může 
zavázat správce k takovému rozsahu reportovacích povinností, aby měl v každém časovém okamžiku dostatek 
informací o realizaci finančního nástroje. 

Administrativní náročnost 
Celkově v tuto chvíli nejsou v ČR praktické zkušenosti s implementací finančních nástrojů na dostatečné úrovni 
a nezkušenost vybraných správců finančních nástrojů tak může způsobit tlak na vyšší administrativní náročnost 
pro řídící orgány. 

Vyšší administrativní náročnost bude způsobena zejména nutností vypsat výběrové řízení dle postupů ZVZ 
(pokud nebude na výběr správce aplikována výjimka dle par. 18 ZVZ). 
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5 Seznam zkratek 
 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČR Česká republika 

EIB Evropská investiční banka 

EIF Evropský investiční fond 

EK Evropská komise 

EU Evropská unie 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EMFF Evropský námořní a rybářský fond 

Fondy SSR Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), 
Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a budoucí Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 

FF Fond fondů 

IOP Integrovaný operační program 

KET Key enabling technologies 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

ROP Regionální operační program 

ŘO Řídící orgán 

SSR Společný strategický rámec 

TO Tematický okruh 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 
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