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Svaz průmyslu a dopravy ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období 

nedaří zřídit. Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je 

projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen.  

Pro Svaz bylo a je důležité zaměření fondu. NIF měl obsahovat Fond Rizikového kapitálu a Fond Proof of 

Concept. První zmíněný se měl zaměřovat zejména na začínající technologické firmy ze znalostně náročných 

oborů v nejranějších fázích existence, které obvykle stojí stranou zájmu komerčních investorů. Fond Proof 

of Concept by byl zaměřen na vznikající spin-off firmy veřejných výzkumných organizací. Tedy na nově 

vzniklé společnosti, které se věnují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Podpora právě této oblasti 

chybí. Změny přicházejí navíc v době, kdy první univerzity zakládají dceřiné firmy, které mají mít na starosti 

využití a správu jejich duševního vlastnictví, proto je ohrožení finanční podpory proof-of-concept velmi 

nešťastné. 

Svaz žádá urychleně připravit jasnou konkrétní alternativu, aby nedošlo k dalším zpožděním a podařilo se 
efektivně finance využít. 
 
KONKRÉTNÍ DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 1  

Požadujeme doplnit předložený materiál o informace, zda v rámci připravovaného alternativního řešení 
budou podporovány stejné cíle a ve stejném rozsahu, jak měl řešit NIF. 

Odůvodnění: 

V materiálu je uvedeno, že podpora financování startupů a malých a středních podniků finančními nástroji 
bude nadále zabezpečena ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) a Českomoravskou záruční a 
rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB). NIF však měl mimo jiné podporovat také vznikající spin-off firmy 
veřejných výzkumných organizací. 
 
Připomínka č. 2  

Požadujeme materiál doplnit o vysvětlení rozdílu mezi podporou začínajících firem prostřednictvím NIF a 
ČMZRB spolu s EIF. 

Odůvodnění: 
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Z materiálu není zcela zřejmé, jak se projeví změna v podpoře začínajících firem prostřednictvím finančních 
nástrojů. Je jasné, že např. postavení ČMZRB je jiné než MPO. Také okruh podporovaných firem může být 
rozdílný atd. 


