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I. Východiska realizace Seed/VC fondu 

v tomto programovém období budou realizovány dva pilíře – Seed/VC fond a 
CzechEkoSystem 
Usnesení vlády č. 694/2010 k Analýze realizace opatření přijatých ke zvýšení 
účinnosti a účelnosti čerpání ze SF a využití dodatečných prostředků ze 
strukturálních fondů: 

 

 Navrhnout realizaci pilotního Seed fondu v rámci prioritní osy 1 – Vznik firem 
(podpora pro MSP do 5 let stáří) 

 Později rozšířeno i na prioritní osu 2 – Rozvoj firem – návrh na realizaci Venture 
Capital fondu (pro pokročilejší MSP) 

 Využití části dodatečných prostředků, které ČR získá pro operační programy v období 
2007-2013 

Výsledek: vznik jednoho Seed/VC fondu, který by pokrýval potřeby 
kapitálových vstupů do začínajících i rozvíjejících se firem (MSP) 
Celá alokace dodatečných prostředků OPPI určených na nástroje finančního 
inženýrství bude směřovat do Seed/VC fondu – téměř 53 mil. EUR/cca. 1,3 mld. 
Kč 
Vláda 23.11.2011 schválila založení akciové společnosti Český rozvojový 
uzavřený investiční fond, a. s. (ČRUIF, a.s.) pro realizaci Seed/VC fondu 
 

 

 



Sledujeme 3 hlavní cíle: 

1. Zásadní podpora inovací - otevření nových 
možností financování „dobrých nápadů“ 
vedoucích k založení firmy nebo jejímu růstu, 
stimulace inovačních aktivit MSP, 
posílení konkurenceschopnosti české 
ekonomiky 

2. Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR, 
zapojení soukromých investorů  
do společných investic 

3. Efektivní využívání veřejných prostředků (z EU i z národních zdrojů) k podpoře 
podnikání formou návratných (revolvingových) finančních nástrojů 
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Transparentnost 

 Výběr obhospodařovatele a depozitáře 
ve veřejné soutěži podle novelizovaného ZVZ 

 Zveřejňování informací podle zákona 
(regulovaný byznys) 

Kompatibilita s trhem 

 Standardní dokumenty (statut fondu, 
investiční smlouva) 

 Standardní procesy (výběr investic,  
due diligence, term sheet aj.) 

 Odborná péče v průběhu celého investičního procesu 

Minimalizace morálního hazardu 

Minimalizace jakýchkoliv dodatečných nároků státu na investory 

Otevřenost vůči všem důvěryhodným investorům 

Správa fondu svěřena do rukou odborníků 
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Bude investorem českých podnikatelů stát?  

 Stát bude vždy investovat společně se  
soukromými investory (kromě investic velmi 
malého rozsahu) 

 Soukromý investor bude mít rozhodující slovo 
při výběru investičních příležitostí 

 Úkolem státního fondu je vytvořit finanční 
páku, rozložit riziko 

 Cílem není konkurovat soukromým investorům 

Další efekty  

 Motivovat podnikatele k využívání této formy financování 

 Navázat partnerství se soukromými investory a motivovat je k investování 
do začínajících firem 
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Institucionální uspořádání Seed/VC fondu 

 Postup podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování (regulace a dohled 
ČNB) 

 Založení fondu Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. ve 100 % 
vlastnictví státu schváleno vládou usnesením č. 862/2011 ze dne 23.11.2011 

 Výběr obhospodařovatele v otevřeném výběrovém řízení 

 Výběr depozitáře v otevřeném výběrovém řízení 

Notifikace opatření Komisi 

Žádost ČNB o povolení činnosti investičního fondu 
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II. Systém fungování Seed/VC fondu - schéma 

Investiční 
společnost – 
obhospoda-

řovatel 

Dotace, 

řízení a 

kontrola 

Seed/VC 
Fond 

ČRUIF, a.s. 

MPO 
(OPPI) 

Auditor 

Depozitář 

Investiční poradci 
(výběr firem, Pre-

DD) 

Investiční výbor 
(posuzování, DD, 

návrhy 
rozhodnutí) 

100% 

akcionář 
Výběrové řízení, 

smlouva o 

obhospodařování 

Výběrová 

řízení, 

smlouvy 

Soukromí 
investoři 

Projekty 
(MSP) MSP 

Platby 

DD = Due Diligence  

Pre-DD = Pre-Due-

Diligence 

CzechEkoSystem, 
IC, BIC, VTP, BI 

(skautink, koučink, Pre-
DD) 

Koinvestiční 

smlouva 



Časový průběh 

 Fond založen na 10 let s možností  
prodloužení o 2 roky 

 Investiční fáze (0 – 5 let) – realizace  
investic do cílových společností 

 Rozvojová fáze (5 – 7 let) – udržování 
investic v cílových společnostech  
a kroky vedoucí k jejich zhodnocení 

 Kumulační fáze (7 – 10 let) – výstup (exit) z projektů 

 K exitům může docházet i v investiční a rozvojové fázi, navrácené 
finanční prostředky lze reinvestovat za stejných podmínek 
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Prioritní osa 1 – Vznik firem (firmy mladší 5 let): 

 Seed fáze (zrod nápadu na nový produkt nebo službu, 
firmy čerstvě po založení/těsně před založením) 

 Start-up fáze (existuje obchodní plán, chystá se 
komercializace produktu, společnost typicky ještě 
nedosáhla bodu zvratu) 

 

Prioritní osa 2 – Rozvoj firem (firmy starší 5 let) 

 Expansion fáze (období růstu firmy, rozšiřování výroby, 
růst podílu na trhu) 

II. Systém fungování Seed/VC fondu  

V terminologii EU 

„Early stage“ 

V terminologii EU 

„Later stage“ 



II. Systém fungování fondu - majetková struktura 

ČRUIF,a.s. 
fond rizikového kapitálu 

Seed část 
Prioritní osa 1 OPPI 

Venture část 
Prioritní osa 2 OPPI 

Seed 

Start-up Expansion 

Firmy mladší 5 let Firmy starší 5 let 

Bez 
soukromého 

investora 

Se 
soukromým 
investorem 

Se soukromým 
investorem 



III. Způsob investování fondu 

Seed část Venture část 

Rozpočet 31 792 025 € 21 194 683 € 

První vklad do fondu (2012) 100 mil. Kč 400 mil. Kč 

Zaměření Seed, Start-up MSP Expansion MSP 

Limit tranší na MSP 1,5 mil. € (na 1 inv. celkem)  2,5 mil. € (na 1 inv. ročně) 

Zapojení koinvestorů Min. 30 %; de minimis 0 % Min. 50 % na každé inv. 

Zvýhodnění koinvestorů Kupní opce (call option) Bez výhody (pari passu) 

Podíl kapitálu v každé investici Min. 70-80 % Min. 70-80 % 

Sektorové zaměření Bez preferencí Bez preferencí 

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

Odhad počtu investic 106 (25 seed, 81 start-ups) 19 



Vztahy se soukromými investory – Seed fond 

 Celková výše investice Fondu do jedné cílové společnosti:  
min. 10 %, max. 70 % 

 V případě de minimis investic bez účasti soukromých investorů je podíl Fondu 
100 % 

 Možná pobídka pro soukromého investora:  
kupní opce na podíl Fondu v cílové společnosti 

 Cena opce se skládá z opční prémie, strike ceny a podílu  
na výnosech při exitu soukromého investora; 

Vztahy se soukromými investory – Venture fond 

 Nastavení vztahu na principu pari passu, tj. sdílení zisku a nesení rizik 
společné investice v poměru investovaných částek, stejná míra podřízenosti 
pohledávek 

 Celková výše investice Fondu do jedné cílové společnosti:  
min. 10 %, max. 50 % 
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Cílové společnosti 
 inovačně a technologicky orientované 

 realizující výsledky výzkumu a vývoje 

 bez preferovaného sektorového zaměření 
(některé obory jsou však vyloučené  
z podpory na základě předpisů EU) 

 

Výběr investic 

 Zohlednit ekonomickou výhodnost investice 

 Respektovat pravidla obezřetnosti a  
omezování rizik kolektivního investování 

 Vybírat investice s významným ziskovým potenciálem (obchodní plán 
předpokládá výnos v průměrné výši min. 15 % ročně) 
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Vyhledávání investičních příležitostí: 

 Bude je identifikovat Obhospodařovatel  
(díky svým kontaktům na soukromé investory, 
investiční poradce a další subjekty) 

 Může je navrhnout Fond  

 Může je navrhnout soukromý investor 

 Firmy se budou hlásit samy 

 Návrh předloží organizace působící v systému 
podpůrné inovační infrastruktury (Inovační 
centra, VTP, inkubátory aj.) 

 Vyplynou jako výstup z dalších aktivit 
realizovaných na podporu přípravy začínajících 
podniků na případný vstup rizikového kapitálu 
resp. Programů podporujících pre-seed aktivity 
(CzechEkoSystem, OP VaVpI) 
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Strana poptávky (potenciální příjemci 
kapitálu) 

 Malá informovanost o možnostech 
financování rozvoje podniku formou 
rizikového kapitálu 

 Největší zájem o investice v jednotkách 
milionů Kč 

 Očekávání nejen finančních prostředků, ale 
zejména přidané hodnoty v podobě know-
how, obchodních kontaktů, pomoci při 
průniku na trhy 

 Obava z velké administrativní náročnosti a 
nízké transparentnosti 

IV. Analýza absorpční kapacity – hlavní závěry 

Strana nabídky (investoři a poskytovatelé investičních služeb) 
 Malá informovanost o přípravě seed/VC fondu 
 Největší zájem o velké investice v desítkách milionů Kč 
 Obava z velké administrativní náročnosti a nízké transparentnosti 
 



V. Harmonogram přípravy Seed/VC fondu 

Kroky k vytvoření fondu kolektivního investování 

(zakladatelská listina, stanovy společnosti, statut fondu, 

příprava výběrových řízení a notifikace) 

splněno leden – duben 

2012 

Notifikace veřejné podpory Seed/VC fondu Komisi duben 2012 – září 2012 

výběr správce a depozitáře fondu v otevřených výběrových 

řízeních, založení ČRUIF, a.s. 
květen 2011 – září 2012 

Zajištění souhlasu ČNB s činností SFKI  říjen 2012 

Poskytnutí dotace MPO z OPPI do SFKI listopad 2012 

Realizace prvních kapitálových vstupů do inovativních MSP listopad 2012 



Děkuji za pozornost 

Děkuji za pozornost 


