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Stanovisko k materiálu 

„Národní inovační fond - studie proveditelnosti“ 

 
SP ČR vítá zmapování situace v českém prostředí a záměr podpořit nástrojem na straně státu 
kapitálové vstupy do začínajících podniků. V minulosti byl SP ČR podporován záměr vytvoření Seed 
fondu, který však Česká republika nebyla schopna uvést do praxe a ani žádný obdobný nástroj (státní 
či se státní účasti). Promeškali jsme tak minulé programovací období na rozdíl od Slovenska či Polska. 
Je potřeba zlepšit postavení ČR v této oblasti, nejen co se týče příležitostí pro firmy, ale je to také 
jeden z faktorů, který nás mimo jiné sráží ve všech žebříčcích konkurenceschopnosti. Klíčová je tedy 
pro nás implementace a naplnění harmonogramu. Již nyní spatřujeme zpoždění, kdy stále není 
rozhodnuto o aktivizaci ČMZRB. 
Kladně lze zhodnotit zadání a realizaci studie formou dotazníkového šetření  
u relevantních/dotčených subjektů. V posledních letech se můžeme setkat s nově vznikajícími 
investičními společnostmi/fondy, které mají zájem investovat i do start-upů a společností se 
zajímavým technologickým nápadem. Dále vznikají různé platformy jak pro investory, tak pro 
začínající společnosti. Závěry v hlavních principech jsou v podstatě správné. Samozřejmě 
nedostupnost externího financování nemusí ve všech případech znamenat zájem podnikatele či 
potenciálního podnikatele o kapitálový vstup do jeho podnikání. Souhlasíme s bariérami jako 
nedokonalost informací, nedostatečný počet dobře připravených projektů či regulace některých 
finančních institucí (penzijní fondy). 
 
Konkrétní zásadní připomínky: 

 Doporučujeme využít zkušeností Technologické agentury ČR s nástrojem Proof of concept, 

který je náplní programu GAMA podprogramu 1. Patrná je vazba na TAČR i co se týče 

zaměření na inovativnost českého prostředí. 

 Požadujeme vyjasnit v jaké fázi je příprava zapojení ČMZRB a jednání s EIF. Nyní je fond 

připravován bez vazby na ČMZRB, která má v ČR k tomu zkušenosti jak z oblasti financování, 

tak z oblasti veřejné podpory. V materiálu se uvádí, že je možné, aby se ČMZRB zapojila jako 

depozitář, administrátor, popřípadě správce fondů. MPO ale plánuje nejprve využít EIF.  

 Je třeba vysvětlit vazbu Národního inovačního fondu také na ostatní operační a národní 

programy, nejen na OP PIK a OP PPR. 

 Požadujeme zveřejnit dokument Předběžné posouzení finančních nástrojů v OP PIK, které je 

v materiálu zmiňováno a z kterého se vychází. 

 Požadujeme, abychom byli průběžně informováni o následujících krocích, aby bylo možné 

zaznamenat případné zpoždění a nedošlo ke stavu z minulosti. 

 
V Praze dne 28. července 2015 


