
Úvod

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v současnosti připravuje založení fondu rizikového kapitálu (usnesení vlády,
bod 13) spolufinancovaného z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace s cílem podpořit rozvoj 
perspektivních, inovativních projektů tuzemských firem, jejichž standardní financování je obtížné. Obdobné fondy úspěšně 
působí v některých západoevropských zemích. Plánovaný fond (konkrétně Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s.) 
bude založen jako státem vlastněná společnost spravovaná však soukromým obhospodařovatelem fondu.
V případě investic nad 200 tis. EUR bude tento fond do cílových firem investovat spolu se soukromým kapitálem.
Nižší investice bude moci realizovat samostatně. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) Česká republika s.r.o. zpracovává v současnosti pro Ministerstvo pro místní rozvoj – 
Národní orgán pro koordinaci studii s názvem Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového 
kapitálu, jejíž závěry a doporučení budou využity pro přípravu založení fondu rizikového kapitálu v Operačním programu 
Podnikání a inovace.V rámci zpracování studie je realizováno i toto dotazníkové šetření s potenciálními příjemci této 
podpory.

Cílem dotazníkového šetření je zjistit: 
 Informovanost cílové skupiny o problematice fondu rizikového kapitálu;
 Velikost absorpční kapacity pro tento typ financování;
 Podmínky pro nastavení plánovaného nástroje tak, aby byl skutečně přínosný a vedl ke zkvalitnění inovačního 

prostředí v Česku.

Tento dotazník je tak jedním z prostředků, které mají pomoci nastavit efektivní a transparentní pravidla, aby se
fond stal účinným nástrojem financování inovativních projektů.

Zároveň Vám tímto garantujeme důvěrnost Vámi poskytnutých informací. Společnost PricewaterhouseCoopers Česká 
republika s.r.o. se zavazuje, že nesdělí žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu jakékoli důvěrné informace, 
které obdrží v rámci tohoto dotazníkového šetření (vyjma zadavatele  zakázky). Všechny poskytnuté informace budou 
zpracovány výhradně v agregované a anonymizované podobě. 

Pokud si přejete získat informace o výsledku šetření a další informace k plánovanému fondu rizikového kapitálu, vyplňte, 
prosím, základní kontaktní údaje na konci dotazníku.
Pokud máte jakékoliv dotazy k dotazníkovému šetření, prosím, kontaktujte:  

PwC Česká republika s.r.o. (manažer projektu)  
Jitka Damborská
E-mail: jitka.damborska@cz.pwc.com
Tel.: 724 583 972

Because, s.r.o. (spolupracovník na projektu)
Jakub Mareš
E-mail: jakub.mares@because.cz
Tel.: 777 22 44 25

Dotazníkové šetření probíhá do 17. února 2012.

Vaše identifikační údaje

Vaše identifikační údaje

Vyberte si jednu z uvedených skupin, která Vás nejlépe charakterizuje. Pokud Vás plně nevystihuje žádná z možností, 
vyberte tu, které se Vaše situace nejvíce blíží.

Mám podnikatelský nápad/záměr, který plánuji v nejbližší době začít realizovat. Vlastní podnik jsem dosud nezaložil/a, ale uvažuji o 

tom.

Na základě svého inovačního nápadu jsem založil/a vlastní podnik, který funguje méně než 5 let. Pro tento podnik jsem dosud nezískal

dotaci z OPPI a nesídlím v podnikatelském inkubátoru, vědecko-technickém parku či inovačním centru

Podnikám méně než 5 let a získal jsem dotaci z OPPI nebo sídlím / sídlil jsem v podnikatelském inkubátoru, vědecko-technickém 

parku či v inovačním centru.

Podnikám více než 5 let nebo jsem zástupcem firmy, která působí na trhu více než 5 let.

Jsem zástupce organizace působící v oblasti výzkumu a vývoje. U naší instituce se předpokládá realizace výsledků našich výzkumných 

či vývojových aktivit.



Do jakého oboru spadá Váš podnikatelský nápad? Prosíme co nejkonkrétněji. 

Do jakého oboru nejčastěji spadají Vaše výzkumné projekty? Prosíme co nejkonkrétněji. 

Kolik zaměstnaců má Vaše společnost? 

Jaký byl  přibližně obrat Vaší společnosti v roce 2011? 

do 2 mil. Kč

2-5 mil. Kč

5-10 mil. Kč

10-30 mil. Kč

30-50 mil. Kč

50-100 mil. Kč

100-200 mil. Kč

více než 200 mil. Kč

Kde je sídlo Vaší společnosti? 

Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Pokud byste zakládal firmu, v jakém regionu by měla sídlo? 

Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj



Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Vaše minulá poptávka po rizikovém kapitálu

Vaše dosavadní poptávka po rizikovém kapitálu

Pokusil/a jste se pro svůj podnikatelský nápad již v minulosti získat rizikový kapitál? 

Pojem „rizikový kapitál“ je pro účely tohoto dotazníku vnímán podle následující definice: 

Rizikový kapitál, známý také jako venture capital, je prostředek pro financování zahájení činnosti podniku, jeho rozvoje, expanze nebo odkupu celé 
společnosti.  Za poskytnutí potřebného kapitálu získává investor dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti. Kapitál poskytují buďto jednotliví 
investoři, kteří se pak stávají podílníky v příslušné firmě, nebo jej poskytují fondy rizikového kapitálu, které sdružují individuální investory. V tomto 
případě v roli podílníků vystupují správci těchto fondů. Obvykle se kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v některých 
zásadních rozhodnutích. Na rozdíl od bankovních úvěrů se rizikoví investoři nerozhodují podle záruk a zajištění splácení vložených prostředků, ale 
především podle atraktivnosti podnikatelského záměru.

Ano

Ne

Pokusila se Vaše společnost v minulosti získat rizikový kapitál? 

Pojem „rizikový kapitál“ je pro účely tohoto dotazníku vnímán podle následující definice: 

Rizikový kapitál, známý také jako venture capital, je prostředek pro financování zahájení činnosti podniku, jeho rozvoje, expanze nebo odkupu celé 
společnosti.  Za poskytnutí potřebného kapitálu získává investor dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti. Kapitál poskytují buďto jednotliví 
investoři, kteří se pak stávají podílníky v příslušné firmě, nebo jej poskytují fondy rizikového kapitálu, které sdružují individuální investory. V tomto 
případě v roli podílníků vystupují správci těchto fondů. Obvykle se kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v některých 
zásadních rozhodnutích. Na rozdíl od bankovních úvěrů se rizikoví investoři nerozhodují podle záruk a zajištění splácení vložených prostředků, ale 
především podle atraktivnosti podnikatelského záměru.

Ano

Ne

Proč jste nevyužili k financování Vašeho podnikání / nápadu rizikového kapitálu? 

Žádné externí financování jsme nepotřebovali, osobní finance nebo půjčky od známých byly zatím dostatečné.

Vnitřní zdroje firmy byly dostatečné.

Tradiční finanční nástroje (úvěr, licence, apod.) jsou výhodnější, rychlejší.

Tento typ investice jsme chtěli získat, ale nenašli jsme žádného investora.

Tento typ investice jsme chtěli získat, ale nedohodli jsme se s investorem na hodnotě podílu.

Tento typ investice jsme chtěli získat, ale nedohodli jsme se s investorem na dalších podmínkách kromě hodnoty podílu: např. 

investor nebyl schopen kromě financí nabídnout další přidanou hodnotu; nepodařilo se nám s investorem navázat dobrý osobní vztah 

apod.

O této možnosti jsme neměli dostatek informací.

Nechtěli jsme se vzdát podílu ve firmě.



Jiné. Uveďte:

Minulý VC

Vaše dosavadní poptávka po rizikovém kapitálu

Získal/a jste ho? Získala ho Vaše společnost? 

Ano

Ne

O jaký typ investora šlo?

Soukromá osoba - domácí investor

Soukromá osoba - zahraniční investor

Investiční fond se sídlem v ČR

Investiční fond se sídlem v zahraničí

Jiná firma

Jiná možnost:

Jaké byly parametry této investice?

Očekávaný časový horizont této investice 
(v letech):

Výše investice (v mil. Kč):

Podíl společnosti nabídnutý za tuto 
investici (v %):

Proč jste se rozhodli využít právě tento typ investice, tj. rizikový kapitál a ne jinou formu financování (např. úvěr či půjčky 
od soukromých osob)?

Jinou investici ani formu financování se nám nepodařilo získat.

Podmínky získání byly vzhledem k výši investice nejvýhodnější.

Kromě finanční investice jsme od investora získali také nefinanční benefity (např. kontakty, mentoring apod.).

Jiné. Uveďte:

Jak obtížné pro Vás byly jednotlivé kroky při získávání rizikového kapitálu? 

"snadné" "spíše snadné" "spíše obtížné" "obtížné"

Získat kontakty a moci se setkat s investory,
kteří by připadali v úvahu 

Při jednání s investory získat financování za 
přijatelných podmínek 

Připravit kvalitní business plán 

Ohodnotit potenciál investice a potenciální
trhy

Zorientovat se v krocích nutných k rozjezdu
podnikání

Zajistit ochranu know-how (z důvodu 
nákladů, administrativy, nezkušenosti atd.) 

Jiný krok. Uveďte:  



Vaše současná poptávka po rizikovém kapitálu

Vaše současná poptávka po rizikovém kapitálu

Ohodnoťe uvedené možnosti externího financování, podle toho, jak je preferujete (1=nejvyšší preference, 5=nejnižší 
preference).

Číslice 1-5 vyplňujte, prosím, na numerické nebo anglické klávesnici.

 Mikropůjčka - zrychlený úvěr do výše max. 1 mil. Kč  

 Bankovní úvěr - klasický úvěr nad 1 mil. Kč  

 Nebankovní půjčka (od firmy, jednotlivce)  

Vstup investora-jednotlivce rizikového kapitálu do firmy

 Vstup investora instituce (např. fondu) rizikového kapitálu do firmy  

Měli byste za určitých podmínek zájem o externí financování Vašeho podnikání formou rizikového kapitálu? 

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Co očekáváte od kapitálového vstupu investora? Seřaďte uvedené nefinanční přínosy investora podle toho, jak je preferujete 
(1=nejvyšší preference, 5=nejnižší preference).

Číslice 1-5 vyplňujte, prosím, na numerické nebo anglické klávesnici.

 Externí kontakty, které pomohou firmě s odbytem, navázáním na partnery, získáváním dalších zdrojů financování, publicitou apod.  

 Pomoc v interních záležitostech (management, vývoj produktu, zajišťování patentových práv, know-how, mentoring/coaching řízení)  

 Zvýšení prestiže u klientů či partnerů díky spolupráci s investorem  

Zapojení investora do každodenního chodu podniku

 Jiné. Uveďte:   

Existuje nějaká podmínka, která je pro Vás pro přijetí investice zásadní - bez splnění této podmínky nebudete o investici 
uvažovat? Prosím, uveďte: 

K jakému účelu byste především využili finanční vklady i nefinanční přínosy od investora? 

"určitě využili" "spíše využili" "spíše nevyužili" "určitě nevyužili" 

Urychlení a dokončení vývoje 
produktu/produktů 

Nastartování výroby produktu/produktů 

Podpora prodeje produktu/produktů 

Jiné. Uveďte:  



Kde vidíte v současnosti největší bariéry pro Vaši společnost a další rozvoj Vašeho nápadu a podnikání? 

"určitě problematické" "spíše problematické" "spíše neproblematické" "určitě neproblematické" 

Získat financování za přijatelných 
podmínek

Připravit kvalitní business plán 

Ohodnotit potenciál investice a
potenciální trhy

Najít dostupné prostory
k podnikání

Nedostatek zkušeností
s podnikáním

Zajistit ochranu know-how
(z důvodu nákladů, administrativy, 
nezkušenosti atd.)

Najít dostatečně kvalitní 
zaměstnance 

Najít dostatek partnerů, kteří by se 
podíleli na vývoji produktu

Najít dostatek partnerů, kteří by se 
podíleli na výrobě produktu 

Najít dostatek partnerů, kteří by se 
podíleli na odbytu produktu

Jiné. Uveďte: 

Pokud nemáte zájem o rizikový kapitál, nakolik souhlasíte s následujícími důvody? 

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

Nechci se vzdát podílu ve své firmě. 

Získání dobrého investora považuji za příliš 
náročný a rizikový proces ve vztahu k očekávaným 
přínosům. 

Tradiční úvěry jsou dostačující 

Osobní finance jsou dostačující 

Vnitřní zdroje firmy jsou dostačující 

Předchozí negativní zkušenosti z jednání 
s investorem

Jiné. Uveďte: 

Nyní si, prosím, přečtěte základní informace o fungování připravovaného fondu rizikového kapitálu. Další část otázek se 
bude týkat Vašeho názoru na tento fond.

Nabídka fondu rizikového kapitálu:

Plánovaný fond rizikového kapitálu bude založen jako státem vlastněná akciová společnost, investiční fond. Bude spravován soukromým 
 obhospodařovatelem fondu (investiční společností) vybraným v otevřeném výběrovém řízení. Fond bude založen jako Fond kvalifikovaných investorů a 
bude podléhat dohledu a regulaci ze  strany České národní banky v souladu se Zákonem o kolektivním investování (zákon č. 189/2004 v platném znění). 
Fond bude investovat spolu se soukromým kapitálem (minimální podíl soukromého investora bude 30 % z celkové investice), přičemž investice se 
setkávají až na úrovni cílových firem.

Soukromým investorem přitom bude muset být jiný fond rizikového kapitálu, business angel nebo subjekt, který má prokazatelné
zkušenosti s investicemi do začínajících firem (nikoliv tedy osoby, které jsou zakladateli nebo manažery firmy, do které má být investováno). Tito
soukromí investoři budou mít se správcem fondu uzavřenu smlouvu jako tzv. investment advisors a budou se aktivně podílet na vyhodnocování žádostí o 
kapitálový vstup. V případě, že se bude jednat o investici do výše de minimis (tj. maximálně do výše 200 000 € během 3 let), soukromá investice
nebude nutná a investice fondu rizikového kapitálu bude moci činit až 100 %.

Zájemce o investici z fondu rizikového kapitálu se bude obracet na správce fondu, agenturu CzechInvest nebo na vybrané investiční poradce a předloží 
jim požadované dokumenty (např. business plán, finanční výkazy apod.). Zájemce o investici může nabídnout vlastního soukromého investora, bude však 
dbáno na to, aby nedošlo v procesu ke střetu zájmů, na tento princip bude dohlížet vybraný správce fondu (soukromým investorem musí být subjekt, 
který se investováním do začínajících firem aktivně zabývá).  Analogicky se na fond budou moci obracet soukromí investoři s nabídkami investic do 
cílových firem.

Investiční výbor fondu následně posoudí životaschopnost podnikatelského záměru a rozhodne o možnosti investování do projektu/firmy: o výši investice, 
podmínkách, investičním horizontu apod. Celková investice se dělí na podíl soukromého investora a podíl investičního fondu (s výjimkou podpory do 
výše de minimis). Podíl investičního fondu na celkové investici může být maximálně 70 %. Podíl na společnosti zájemce o investici pak nabyde zvlášť 
investor a zvlášť fond rizikového kapitálu. 



Správce fondu bude při investici aktivně spolupracovat se soukromým subjektem, a to na základě tzv. co-investment agreement. Díky tomu, že správce 
podléhá dozoru ČNB, bude plnit i roli zajištění corporate governance při investicích a soulad s podmínkami danými nařízeními EK. 

Další pravidla činnosti fondu a jeho vztahu k cílovým firmám (nabývaný podíl, kontrola, podmínky exitu apod.) jsou v současné době vyjasňovány. Tento 
dotazník je jedním z prostředků, které mají pomoci nastavit efektivní a transparentní pravidla, aby se fond stal účinným nástrojem financování 
inovativních projektů.

Popsaný systém investování prostřednictvím připravovaného fondu rizikového kapitálu považujete pro Vás za: 

Velmi vhodný

Spíše vhodný

Spíše nevhodný

Velmi nevhodný

Co jsou hlavní důvody Vaší odpovědi na předchozí otázku (v čem vidíte hlavní výhody nebo naopak bariéry)? 

Které vlastnosti / podmínky tohoto nástroje (fondu) jsou pro Vás důležité, abyste uvažovali o spolupráci s ním?  

"velmi
důležité" "spíše důležité" "spíše nedůležité" 

"určitě 
nedůležité" 

Minimální byrokracie a související administrativy.

Jasně transparentní systém výběru příjemců investic. 

Záruky minimálních intervencí fondu rizikového kapitálu do strategie a
chodu naší firmy/projektu.

Pouze takové kontroly nákladů firmy ze strany fondu, které odpovídá 
obvyklému přístupu soukromých investorů. 

Dostatečné záruky ochrany obchodního tajemství a know-how. 

Uveřejňování informací o transakci pouze do míry, kterou vyžaduje zákon 
(tj. v obchodním restříku, ne např. na webových stránkách fondu). 

Minimální omezení pro budoucí nakládání se společností (např. omezení 
pro přijímání dalšího investora nebo pro ředění podílu fondu rizikového 
kapitálu při přijímání dalšího investora). 

Jiné. Uveďte:  

Seřaďte následující faktory podle toho, jak rizikově je vnímáte v souvislosti s přijetím investice z připravovaného fondu 
rizikového kapitálu (1=nejrizikovější, 8=nejméně rizikový). 

Číslice 1-8 vyplňujte, prosím, na numerické nebo anglické klávesnici.

Zahlcení byrokracií a administrativními povinnostmi

 Netransparentní systém výběru investic fondem (investiční komisí)  

 Ztráta kontroly nad společností/projektem a jejím/jeho strategickým směřováním (kvůli pravidlům fondu)  

 Kontrola nákladů firmy ze strany investorů (fondu rizikového kapitálu a soukromého investora)  

Ohrožení obchodního tajemství a know-how

 Uveřejnění informací o transakci (vyše prodaného podílu, velikost transakce apod.)  

 Omezení pro budoucí nakládání se společností (např. omezení pro přijímání dalšího investora nebo pro ředění podílu fondu rizikového kapitálu při přijímání 

dalšího investora)

 Jiné. Uveďte:   

Zkuste si představit, že jste našli soukromého investora, který vyhovuje Vašim požadavkům. Tento investor chce investovat 
do Vaší společnosti společně s výše popsaným fondem rizikového kapitálu. Vyberte z uvedené tabulky kombinace podílu ve 



Vaší společnosti, který byste byli ochotni převést na externího investora (soukromý investor + fond), a minimální výše 
vkladu, který byste za tento podíl požadovali. Vyberte prosím alespoň jednu kombinaci (podíl společnosti předaný 
investorovi / výše investice).
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Žádná z
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kombinací

5 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Žádná z uvedených kombinací

Jaké podmínky exitu (odchod investora z Vaší firmy) pro investici přijatou z fondu rizikového kapitálu byste chtěl/a 
nastavit?

Exit s předem stanoveným termínem a výnosem (pevný investiční horizont)

Vyhrazení Vašeho práva (tzv. Opce) na zpětný odkup podílu investora za stanovených podmínek a po uplynutí určité doby

Neurčený investiční horizont s předpokladem setrvání investora ve společnosti po dobu jejího fungování

Jiné. Uveďte:

Nevím.

Jak vhodné jsou podle Vás následující „kanály“ komunikace o tomto nástroji a s ním související veřejné podpoře inovačního 
podnikání?

"určitě vhodný" "spíše vhodný"
"spíše

nevhodný"
"určitě 

nevhodný"

Propagace běžnými kanály - televize, rozhlas, regionální a celostátní tisk 

Propagace na stránkách centrálních subjektů podporujících podnikání 
(např. MPO, CzechInvest, HK apod.) 

Propagace prostřednictvím akcí realizovaných institucemi podporujícími 
podnikání

Přímým oslovením ze strany regionálních center inovací (podnikatelské 
inkubátory, vědecko-technické parky, inovační centra apod.) 

Kdo by měl podle Vás vyhledávat firmy vhodné pro investice z fondu rizikového kapitálu? 

Soukromí investoři

Zaměstnanci společnosti spravující fond rizikového kapitálu

Zaměstnanci státní instituce zaměřené na podporu podnikání

Regionální centra inovací (např. inkubátory, vědecko-technické parky, inovační centra apod.)

Kdokoliv z výše jmenovaných

Každá společnost by se mohla přihlásit sama na základě široké informovanosti o fondu

Kdo by měl podle Vás pomáhat firmám vyhledávat investory? 

Nikdo (firmy jsou zodpovědné za vlastní výběr)

Zaměstnanci společnosti spravující fond rizikového kapitálu

Zaměstnanci státní instituce zaměřené na podporu podnikání

Regionální centra inovací (např. inkubátory, vědecko-technické parky, inovační centra apod.)

Kdokoliv z výše jmenovaných, ale vždy podle mého výběru
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Kdo by měl podle Vás pomáhat firmám získat podporu z tohoto fondu rizikového kapitálu? 

Pouze já sám za sebe (za mou společnost)

Soukromý investor

Zaměstnanci společnosti spravující fond rizikového kapitálu

Zaměstnanci státní instituce zaměřené na podporu podnikání

Regionální centra inovací (např. inkubátory, vědecko-technické parky, inovační centra apod.)

Kdokoliv z výše jmenovaných, ale vždy podle mého výběru

Podmínkou podpory z plánovaného fondu rizikového kapitálu je sídlo společnosti či alespoň její provozovny mimo hl. m. 
Prahu. Byli byste ochotni sídlo/provozovnu přesunout? 

Ano

Ne

Vaše informovanost o veřejné podpoře inovačního prostředí

Vaše informovanost o veřejné podpoře inovačního prostředí

Jak hodnotíte dostupnost rizikového kapitálu v Česku (resp. celého externího financování) – kde vidíte v tuto chvíli hlavní 
problémy, bariéry a nedostatky?

Měli jste před vyplňování tohoto dotazníku povědomí o připravovaném projektu fondu rizikového kapitálu MPO z OPPI? 
Pokud ano, jak jste se o něm dozvěděli? 

Ano. Jak jste se o něm dozvěděli?

Ne

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Pokud si přejete získat informace o výsledku šetření a další informace k plánovanému fondu rizikového kapitálu, vypl

Název společnosti

Kontaktní e-mail


