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 OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Se záměrem jako takovým lze obecně souhlasit, Svaz dlouhodobě podporuje nástroje zajišťující 

větší možnosti financování firem a podnikatelských záměrů, včetně formy venture/rizikového kapitálu. 

Popis výhod obdobných fondů ale musí zároveň reflektovat reálné podmínky a nabídku/poptávku ČR 

(absorpční kapacita a vznikající nové nástroje a možnosti v nejbližších letech), kde rizika projektu vidíme 

zejména v jeho praktické realizaci. Bude záležet také na celkové konstrukci nástroje, mechanismu jeho 

fungování a také kvalitě manažerů jednotlivých projektů. 

 

2. Zřízení Středoevropského fondu fondů (SFF) je logickým pokračováním Národního inovačního fondu 

(NIF), který jsme jako Svaz podpořili a nadále požadujeme implementaci dle původního harmonogramu. Z 

toho však vyplývá, že přínos pro ČR může mít tento fond pouze v případě úspěšného fungování všech 

předchozích intervencí, které jsou znázorněny na obr. 1 materiálu "Zapojení ČR do Středoevropského fondu 

fondů", a to včetně tzv. oblasti proof-of concept (pre-seed fond). Je otázkou, zda by se stát neměl nejdříve 

plně soustředit právě na Národní inovační fond (NIF), usilovat o jeho úspěšné spuštění a až následně 

kapitálově vstupovat do Středoevropského fondu fondů.  

 
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY – ZÁSADNÍ 
 
1. V materiálu není řešeno, jak bude investice do Středoevropského fondu fondů  provedena. Mělo by 

být doplněno. S odvoláním  na zkušeností Baltského inovačního doporučujeme řešit obdobně, tj. provést 

vklad prostřednictvím národní rozvojové finanční instituce. Toto řešení plně zapadá do kontextu záměru 

prezentovaného v materiálu „Centralizovaná správa finančních nástrojů v programovém období 2014 – 

2020 a aktivizace ČMZRB jako národní rozvojové banky“ předloženého společně MF, MMR a MPO do 

meziresortního připomínkového řízení koncem roku 2015. 

 
2. Požadujeme konkrétnější doplnění – analýzu potenciální poptávky firem, které by mohly ze SFF 

čerpat. 

 

3. Požadujeme popsání celkové konstrukce nástroje a mechanismu jeho fungování. 
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4. Požadujeme vysvětlení textu, který hovoří o fungování na jaře 2016, což je v podstatě termín 

v nejbližších měsících.  

 

5. Požadujeme informaci, zda je v ČR zvažován vznik nějakého fondu s využitím prostředků EFSI. 


