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 Program podpory v podobě kapitálu v rané fázi v rámci Českého 

rozvojového, uzavřeného investičního fondu 

Vážený pane ministře, 

1. POSTUP 

(1) Dopisem ze dne 7. srpna 2012, který Komise zaevidovala téhož dne, oznámily 
české orgány v souladu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie1 (dále 
jen „SFEU“) výše oznámené opatření, které bude posouzeno na základě pokynů 
Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních 
podniků2 (dále jen „pokyny k rizikovému kapitálu“). 

(2) Komise si vyžádala doplňkové informace dopisem ze dne 3. října 2012, na nějž 
české orgány odpověděly dne 14. listopadu 2012. Úřady České republiky 
předložily dodatečné informace v dopise ze dne 3. prosince 2012, který byl 
zaevidován Komisí ve stejný den. 

2. POPIS OPATŘENÍ 

2.1. Cíl opatření 

(3) České orgány založily veřejný uzavřený fond, tj. Český rozvojový, uzavřený 
investiční fond, a.s. (dále jen „ČRUIF“), který bude podporovat poskytování 
rizikového kapitálu cílovým podnikům. 

                                                 

1 Úř. věst. C 115, 9.5.2008, s. 47. 
2 Úř. věst. C 194, 18.8.2006, s. 2–22 v platném znění. 
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(4) České orgány Komisi informovaly, že ČRUIF bude zastřešovat dvě samostatná 
opatření, a to: i) program podpory v podobě kapitálu v rané fázi v rámci Českého 
rozvojového, uzavřeného investičního fondu, který je předmětem tohoto 
rozhodnutí, a ii) program poskytování kapitálu na rozšíření bez podpory v rámci 
Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, opatření oznámené Komisi, 
které nepředstavuje podporu a které je předmětem zvláštního řízení Komise3. 

(5) Program podpory v podobě kapitálu v rané fázi v rámci Českého rozvojového, 
uzavřeného investičního fondu (dále jen „opatření“) umožní investice ČRUIF do 
cílových podniků spolu s odpovídajícími soukromými spoluinvesticemi. Toto 
rozhodnutí se týká výhradně tohoto opatření. 

2.2. Orgán, který poskytuje podporu, právní základ, doba trvání, rozpočet opatření 

2.2.1. Orgán, který poskytuje podporu 

(6) Orgánem poskytujícím podporu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů 
EU, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Česká republika. 

2.2.2. Právní základ 

(7) Právním základem opatření je zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech; 
zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, a zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. 

(8) Vzhledem ke skutečnosti, že opatření bude financováno částečně z finančních 
prostředků poskytnutých Evropským fondem pro regionální rozvoj (dále jen 
„EFRR“), bude opatření řízeno v souladu s platnými nařízeními o strukturálních 
fondech4, a zejména operačním programem Podnikání a inovace, oblastí podpory 
1.2. 

2.2.3. Doba trvání 

(9) Opatření potrvá po dobu dvanácti let, tj. ČRUIF bude fungovat do dne 
31. prosince 2024 s tím, že investiční období ČRUIF s ohledem na rozpočet 
uvedený v tomto rozhodnutí potrvá do dne 31. prosince 20155. Do dne 
31. prosince 2018 bude ČRUIF nadále investovat vrácený kapitál z počátečních 

                                                 

3 Státní podpora SA. 35246 (2012/N). 
4 Tj.: nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1260/1999, Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25–78, v platném znění; nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1–11, a nařízení Komise 
(ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Úř. věst. L 371, 27.12.2006, s. 1–163. 

5  V souladu s čl. 56 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25–78, v platném 
znění. 
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investic uskutečněných v rámci opatření, a to za stejných podmínek. Opatření bude 
zavedeno dne 1. prosince 2012, nebo ke dni rozhodnutí Komise o schválení 
opatření podle toho, co nastane později. 

(10) Podle českých orgánů umožní tento časový rámec dosáhnout cíle opatření tím, že 
investorům poskytne dostatečně dlouhý investiční horizont ve prospěch cílových 
podniků. Kapitál bude cílovým podnikům poskytnut na dobu až osmi let s cílem 
zajistit dostatečný čas na rozvoj podpořených projektů. Na úrovni ČRUIF by proto 
měl dvanáctiletý časový rámec umožnit úspěšné provedení celého opatření. 

2.2.4. Rozpočet 

(11) Celkový rozpočet ČRUIF na dané investiční období opatření činí 900 milionů CZK 
(31,8 milionu EUR6), z toho bude 85 % (tj. 27 milionů EUR) financováno z EFRR. 

2.3. Struktura opatření 

(12) Podle českých orgánů bude ČRUIF založen jako akciová společnost ve formě 
fondu kvalifikovaných investorů podle vnitrostátních právních předpisů o 
kolektivním investování7. ČRUIF bude zcela ve vlastnictví České republiky. 
Vlastnická práva bude vykonávat Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

(13) ČRUIF bude sloužit jako prostředník pro převod finančních prostředků cílovým 
podnikům; kromě investování do cílových podniků nebude vykonávat žádnou jinou 
činnost. Podle poskytnutých informací budou program podpory v podobě kapitálu 
v rané fázi, který je předmětem tohoto rozhodnutí, a program poskytování kapitálu 
na rozšíření bez podpory, který je předmětem zvláštního řízení Komise (viz 4. bod 
odůvodnění), představovat dva samostatné bloky financování založené na 
zvláštních systémech účtů8 s cílem vyloučit křížové subvencování. 

(14) Veškeré obchodní činnosti ČRUIF bude řídit nezávislá profesionální investiční 
společnost (dále jen „správce ČRUIF“). Úlohou správce ČRUIF bude zejména 
určování investičních příležitostí ČRUIF a jejich hloubková analýza. 

(15) Správce ČRUIF bude odpovídat rovněž za nalezení vhodných soukromých 
investorů, kteří budou společně s ČRUIF investovat přímo do cílových podniků. 
Soukromí investoři zajistí u každé jednotlivé investice nejméně 30 % kapitálu. 
Správce ČRUIF vybere soukromé investory na základě tržních zásad v souladu s 
cíli fondu, přičemž bude dodržovat zásady řádného finančního řízení a bude 
postupovat s náležitou péčí. 

                                                 

6 Směnný kurz ke dni 9. listopadu 2012; 1 EUR = 25,055 CZK. 
7 Zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, v platném znění. 
8 České orgány potvrdily, že ČRUIF povede zvláštní účty pro činnosti vztahující se na investice v rané 

fázi a investice ve fázi rozšíření, veškeré náklady, poplatky a výnosy z těchto činností budou správně 
přičteny nebo rozděleny na základě důsledně uplatňovaných a objektivně zdůvodnitelných zásad 
analytického účetnictví a v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 
11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 25–78, v platném znění. 
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(16) Podle informací, které poskytly české orgány, se vzhledem k současné fázi rozvoje 
českého trhu rizikového kapitálu považují přímé investice na úrovni cílových 
podniků za nejúčinnější způsob přilákání soukromého kapitálu. České orgány 
rovněž zdůraznily, že vzhledem k rozsahu a charakteristikám zjištěného tržního 
selhání, pokud jde o poskytování kapitálu v rané fázi v České republice, je 
nezbytné udělit potenciálním soukromým spoluinvestorům dodatečnou pobídku, 
která je bude motivovat k vložení soukromého kapitálu do cílových podniků. Tato 
dodatečná pobídka bude soukromým investorům udělena ve formě kupní opce. 
Kupní opce nebude ve smlouvách o investici uzavřených se soukromými investory 
obsažena automaticky, nýbrž pouze v případě, že by soukromí investoři nebyli 
jinak ochotni se investice účastnit. 

(17) Soukromí investoři budou mít možnost získat kupní opci na akcie cílového 
podniku ve vlastnictví ČRUIF. Soukromý investor bude moci kupní opci uplatnit 
mezi druhým a pátým rokem investování za předem dohodnutou cenu (realizační 
cena). Při odchodu z cílové společnosti bude mimoto soukromý investor povinen 
zaplatit ČRUIF určitý podíl z výnosů při výstupu. Podle českých orgánů platí, že 
čím dříve soukromý investor z cílového podniku odejde, tím vyšší bude podíl 
ČRUIF na výnosech soukromého investora při výstupu, a naopak. 

(18) Podle českých orgánů není v případě, že daná investice do cílového podniku je 
úspěšná a přinese při výstupu výnosy, vyloučeno, že soukromý investor, který 
uplatní kupní opci, dosáhne vyššího zisku, než je zisk, jenž by normálně odpovídal 
jeho původnímu podílu na investici. To bude pro něj představovat dodatečnou 
výhodu. 

(19) Není-li daná investice do cílového podniku úspěšná, nebude mít soukromý investor 
přednostní zacházení a ponese společně s ČRUIF ztrátu v plné výši v souladu 
s příslušným investičním podílem. 

(20) Pokud soukromý investor výše popsanou kupní opci neuplatní, soukromý investor i 
ČRUIF budou v souladu se zásadou rovnocennosti sdílet přesně stejná rizika a 
odměny, jejichž výše fluktuuje směrem nahoru a dolů. 

(21) Soukromí investoři budou zcela nezávislí na cílových podnicích stejně jako na 
správci ČRUIF. 

(22) Podle informací, které poskytly české orgány, bude moci ČRUIF v případě 
neexistence soukromých investorů poskytovat kapitál v rané fázi (především 
počáteční kapitál („seed“)) v souladu s požadavky nařízení Komise (ES) 
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 
podporu de minimis9. 

2.3.1. Struktura investic 

(23) Celková maximální výše tranše investice do cílového podniku nepřesáhne 
2,5 milionu EUR v období dvanácti měsíců. 

(24) V rámci opatření bude nejméně 70 % financování poskytnuto ve formě vlastního 
kapitálu nebo kvazivlastního kapitálu. Podle českých orgánů bude financování do 

                                                 

9 Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 5–10. 
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vlastního kapitálu poskytnuto cílovým podnikům jako příspěvek k jejich 
základnímu kapitálu formou emisního ážia10 nebo případně dodatečných příspěvků 
na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál11. Emisní ážio a 
dodatečné příspěvky budou cílovému podniku poskytnuty pouze tehdy, pokud již 
příspěvek k základnímu kapitálu cílového podniku poskytl investor. Emisní ážio 
a dodatečné příspěvky neovlivňují podíl daného investora na základním kapitálu 
cílového podniku. Kvazivlastním kapitálem se rozumí jakýkoli nástroj, u něhož 
jsou zisky závislé na úspěšnosti cílového podniku a který nemá nárok na zajištění 
aktiv v případě neplacení. Podle českých orgánů bude kvazivlastní kapitál v rámci 
opatření poskytnut ve formě nezajištěných půjček, podřízených ostatním dluhům 
cílového podniku, jejichž splácení bude závislé na hospodářských výsledcích 
cílového podniku. 

(25) Podle českých orgánů bude případná dluhová složka investic poskytnuta během 
pokročilých fází projektu a podle potřeb cílového podniku. Cílový podnik může 
získat dluhové financování (financování neurčené do vlastního kapitálu) ve výši 
nepřesahující 30 % celkového rozpočtu projektu. Dluhové nástroje budou 
poskytnuty za tržních podmínek. 

(26) Podle informací, které poskytly české orgány, nezahrnují investice uskutečněné v 
rámci opatření náhradní kapitál a odkupy. 

2.3.2. Cílové podniky 

(27) Opatření je zaměřeno na malé a střední podniky v raných fázích rozvoje, které 
odpovídají definici malých a středních podniků v EU12 a které vykonávají činnost v 
regionech podporovaných v rámci cíle EFRR „Konvergence“ v České republice. 
To zahrnuje veškeré regiony NUTS 2 v České republice kromě Prahy, tj. 
podporované oblasti vymezené v české mapě regionální podpory na období 2007–
201313 či v jiném dokumentu, který ji v budoucnu nahradí. 

(28) Způsobilé malé a střední podniky musí být nekotované, tj. nesmí být uvedeny 
v oficiálním seznamu burzy cenných papírů nebo na trhu burzy pro nekotované 
cenné papíry. 

                                                 

10 Emisní ážio (neboli kapitálový přebytek) je rozdíl mezi částkou, kterou investoři zaplatí za akcii, a její 
nominální hodnotou. V rozvaze tvoří emisní ážio součást vlastního kapitálu akcionáře. Emisní ážio se 
vztahuje pouze na nově vydané akcie. 

11 Dodatečný příspěvek na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál je další 
formou příspěvku k vlastnímu kapitálu akcionáře v rozvaze. V souladu s § 121 českého obchodního 
zákoníku může společenská smlouva určit, že valná hromada je oprávněna uložit společníkům 
povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu až do poloviny základního kapitálu každého 
společníka. Příspěvek na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál představuje 
dodatečnou platbu investora ve prospěch podniku, která neovlivňuje výši vlastnického podílu 
investora. Dodatečný příspěvek však může být investorovi vrácen pouze v rozsahu, v jakém 
překračuje ztrátu společnosti. 

12 Příjemci jsou podniky, které jsou způsobilé jako malé a střední podniky ve smyslu nařízení Komise 
(ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují 
určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách); 
Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 3, a platného doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici 
mikropodniků a malých a středních podniků; Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36-41. 

13 Způsobilé oblasti jsou vymezeny v české mapě regionální podpory na období 2007–2013, která byla 
schválena rozhodnutím Komise N 510/2006; Úř. věst. C 280, 18.11.2006. 
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(29) Vyloučeny jsou investice do podniků činných v oblasti stavby lodí14, v uhelném 
průmyslu15 a v ocelářství16. České orgány potvrdily, že investice v rámci opatření 
nepodpoří činnosti související s vývozem a investice nebudou spojeny 
s upřednostňováním domácího zboží oproti zboží dovezenému. 

(30) Investice uskutečněné v rámci opatření budou dodržovat odvětvová omezení 
vyplývající z platných nařízení o strukturálních fondech17. 

(31) České orgány mimoto z oblasti působnosti opatření vyloučily zemědělství a 
rybolov, činnosti v oblasti akvakultury a lesnictví, včetně produkce, zpracování a 
uvádění na trh produktů uvedených v příloze I SFEU, a rovněž odvětví 
syntetických vláken. 

(32) Aby se zamezilo jakýmkoli pochybnostem, české orgány potvrdily, že opatření 
vylučuje financování pro střední podniky, které již nejsou v rané fázi rozvoje a 
sídlí v nepodporovaných oblastech. To každopádně zajišťuje rovněž skutečnost, že 
všichni příjemci musí sídlit v podporované oblasti. České orgány potvrdily, že 
definice počátečního kapitálu, kapitálu pro zahájení podnikání a rozvojového 
kapitálu nebo kapitálu na rozšíření pro účely tohoto opatření budou v souladu s 
definicí Komise uvedenou v oddíle 2.2 písm. e), f) a h) pokynů k rizikovému 
kapitálu, a to: 

 počáteční finanční prostředky jsou prostředky poskytované na studii, 
posouzení a vypracování počáteční koncepce, která předchází fázi zakládání 
podniku; 

 kapitál pro zahájení podnikání představuje finanční prostředky poskytované 
na vývoj výrobku nebo první uvedení na trh, tj. společnostem, které ještě 
neprodávaly své výrobky nebo služby na komerční bázi a dosud nevytvářejí 
zisk; 

 rozvojový kapitál nebo kapitál na rozšíření představuje finanční prostředky 
poskytnuté na růst nebo rozšíření společnosti, které mohou, ale nemusí 
přinášet zisk nebo ztrátu, ani být rentabilní. Kapitál může být použit na 
financování větší výrobní kapacity, rozvoj trhu nebo vývoj výrobku, 
popřípadě poskytnutí dalšího provozního kapitálu. 

                                                 

14 Jak jsou vymezeny v rámci pro státní podporu v odvětví stavby lodí, Úř. věst. C 317, 30.12.2003 
s. 11–14. 

15 Uhlí vysoké, střední a nízké kvality, kategorie A a B, ve smyslu mezinárodního systému kodifikace 
uhlí stanoveného Evropskou hospodářskou komisí OSN. 

16 Jak je vymezeno v příloze I pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013, Úř. věst. C 54, 
4.3.2006, s. 13–45. 

17 Aby se zamezilo pochybnostem, tato omezení se týkají zejména: protiprávních ekonomických činností 
(tj. výroby, obchodu či jiné činnosti, která je nezákonná podle právních a správních předpisů příslušné 
jurisdikce týkajících se této výroby, obchodu nebo činnosti; za protiprávní ekonomickou činnost se 
považuje např. klonování člověka pro reprodukční účely); výroby a odbytu tabákových výrobků, 
destilovaných alkoholických nápojů a souvisejících výrobků; výroby zbraní a střeliva a obchodování s 
nimi; kasin a podobných podniků; omezení v oblasti přírodních věd. Omezení týkající se odvětví IT 
vylučují podporu pro výzkum, vývoj nebo technické aplikace týkající se programů nebo řešení v 
oblasti elektronických údajů, jež se výslovně zaměřují na podporu jakékoli výše uvedené činnosti, 
pornografie nebo které mají umožnit nedovolený vstup do elektronických datových sítí nebo stahování 
elektronických údajů. 
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2.3.3. Investice motivované ziskem 

(33) Podle informací poskytnutých českými orgány se investice do malých a středních 
podniků v rámci opatření budou uskutečňovat na obchodním základě a s cílem 
dosáhnout při výstupu zisku. Pro investice v rámci opatření nejsou způsobilé malé 
a střední podniky ve finančních potížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní 
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích18. 

(34) Správce ČRUIF a rovněž soukromí investoři budou přijímat investiční rozhodnutí 
na základě posouzení obchodního plánu každého malého nebo středního podniku, 
který obsahuje podrobné údaje o výrobku, prodeji a vývoji ziskovosti a 
stanovování životaschopnosti projektu ex ante, zejména u každé investice 
zkontrolují jasnou a reálnou výstupní strategii. 

2.3.4. Obchodní řízení 

(35) Správce ČRUIF bude vybrán v otevřeném, průhledném a nediskriminačním 
veřejném výběrovém řízení, které je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. 
Výběrové řízení bude zorganizováno v souladu s vnitrostátními pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek, tj. podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 

(36) Odměna správce ČRUIF zahrnuje složku založenou na výkonnosti a plně odráží 
současnou tržní odměnu ve srovnatelné situaci. Celková odměna správce ČRUIF 
zahrnuje: paušální odměnu (% ročně z průměrné hodnoty vlastního kapitálu 
ČRUIF v daném roce), pohyblivou odměnu (% ročně z průměrné hodnoty kapitálu 
investovaného do cílových malých a středních podniků) a odměnu za dobré 
výsledky (vypočítanou jako % z celkového zisku ČRUIF při jeho uzavření). Pokud 
se kapitálová hodnota ČRUIF sníží o 20 % nebo více, nebude mít správce ČRUIF 
nárok na pohyblivou odměnu. Odměna správce ČRUIF bude stanovena během 
výběrového řízení, jelikož vedle kvality podrobné investiční strategie představuje 
jedno z hlavních kritérií pro výběr nabídky. 

(37) Dohoda o správě podepsaná ČRUIF a správcem ČRUIF stanoví zejména investiční 
cíle, strukturu a časový rámec opatření a rovněž odměnu správce ČRUIF spojenou 
s výkonností. 

(38) Nezbytné náklady na správu (tj. stálá odměna a variabilní odměna) budou 
stanoveny v souladu s tržní praxí a ročně průměrně nepřekročí 3 % celkového 
kapitálu investovaného do ČRUIF19. 

                                                 

18 Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2. 
19  Náklady na správu by měly být hrazeny v souladu s uplatnitelnými předpisy o strukturálních fondech, 

zejména podle čl. 43 odst. 4 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Úř. věst. L 371, 27.12.2006, s. 1–163, v platném znění, a v souladu s požadavky 
revidovaných pokynů k nástrojům finančního inženýrství, které přijal Výbor pro koordinaci fondů 
(COCOF). Náklady na správu proto budou financovány z EFRR pouze do 31. prosince 2015, a to ve 
stejném poměru, jako je přípěvek EFRR k rozpočtu ČRUIF. 
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(39) Jako poradní orgán správce ČRUIF bude zřízen investiční výbor. Investiční výbor 
se bude skládat ze tří externích odborníků na finanční trhy, které jmenuje správce 
ČRUIF, a dvou odborníků jmenovaných Ministerstvem obchodu a průmyslu. 
Správce ČRUIF nebude stanovisky investičního výboru vázán. 

(40) Jelikož se soukromý a veřejný kapitál setkává na úrovni cílových malých a 
středních podniků a správce ČRUIF nesmí investovat bez obchodního rozhodnutí 
soukromého spoluinvestora, vyžaduje vlastní investice v každém případě jednání 
mezi správcem ČRUIF a soukromými investory. Bez obchodního rozhodnutí 
soukromého investora a jeho souhlasu nelze investici do cílového malého nebo 
středního podniku provést. 

(41) Správce ČRUIF musí postupovat s řádnou odbornou péčí a dodržovat ustanovení 
českého zákona o kolektivním investování a ostatní příslušné předpisy o finančních 
trzích. Dohled nad dodržováním předpisů o finančních trzích ze strany ČRUIF i 
správce ČRUIF zajistí Česká národní banka. 

(42) ČRUIF bude řízen podle revidovaných pokynů k nástrojům finančního inženýrství, 
které přijal Výbor pro koordinaci fondů (COCOF) generálního ředitelství Komise 
pro regionální politiku20 a které stanoví podrobná pravidla týkající se osvědčených 
postupů při správě nástrojů finančního inženýrství, jež jsou podporovány ze 
strukturálních fondů EU. 

(43) ČRUIF bude fungovat v souladu s kodexem chování Evropské asociace 
soukromého a rizikového kapitálu (EVCA). 

2.4. Kumulace s jinou podporou21 

(44) České orgány potvrdily, že podporu poskytnutou v rámci tohoto opatření lze 
kumulovat s jinou státní podporou s výhradou následujících ustanovení. Je-li 
kapitál poskytnutý cílovým malým a středním podnikům v rámci opatření použit na 
financování počátečních investic nebo jiných nákladů, které jsou způsobilé pro 
podporu podle jiných pravidel státní podpory, sníží se příslušné stropy podpory 
obecně o 50 % a u cílových podniků usazených v podporovaných oblastech o 20 % 
během prvních tří let od první investice rizikového kapitálu a až do obdržení 
celkové částky. Toto snížení se netýká intenzit podpory stanovených rámcem pro 
státní podporu výzkumu a vývoje22 nebo jakýmkoli následným rámcem nebo 
nařízením o blokové výjimce pro tuto oblast. 

                                                 

20 Přijaté podle článku 44 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25–78, v platném 
znění. 

21  Aniž je dotčen čl. 54 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25–78, v platném 
znění. 

22 Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1. 
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2.5. Sledování a předkládání zpráv 

(45) České orgány se zavázaly dodržovat ustanovení o sledování a předkládání zpráv 
obsažená v oddíle 7.1 pokynů k rizikovému kapitálu. Komisi budou předkládány 
výroční zprávy obsahující informace o investicích uskutečněných v rámci opatření, 
včetně seznamu všech podniků, které jsou příjemci opatření, a rovněž stručný popis 
činnosti. 

(46) Opatření se nepoužije, dokud nebude jeho úplné znění zveřejněno na těchto 
internetových stránkách: www.mpo.cz a www.mpo-oppi.cz. České orgány se 
zavázaly uchovávat podrobné záznamy o podporách poskytnutých v rámci opatření 
po dobu nejméně 10 let. 

3. POSOUZENÍ 

(47) Komise posoudila opatření na základě čl. 107 odst. 1 a 3 SFEU, a zejména na 
základě pokynů k rizikovému kapitálu, jež upřesňují uplatňování pravidel o státní 
podpoře stanovených ve SFEU v oblasti opatření týkajících se rizikového kapitálu, 
která se zaměřují na malé a střední podniky. 

3.1. Existence státní podpory 

(48) Podle čl. 107 odst. 1 SFEU jsou podpory poskytované v jakékoliv formě státem 
nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud 
ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem. Aby tedy 
určité opatření představovalo státní podporu ve smyslu uvedeného ustanovení, 
musí být splněna následující čtyři kritéria. 

(49) Aby tedy opatření týkající se rizikového kapitálu spadalo do oblasti působnosti 
čl. 107 odst. 1 SFEU, musí být splněna čtyři kumulativní kritéria: 

 opatření musí zahrnovat použití státních prostředků; 

 opatření musí zvýhodnit určitý podnik; 

 tato výhoda musí být selektivní v tom, že je omezena na určité podniky; 

 opatření musí narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými 
státy. 

(50) V souladu s oddílem 3.2 pokynů k rizikovému kapitálu se posouzení, zda v 
opatření týkající se rizikového kapitálu existuje státní podpora, provádí na třech 
úrovních: 

 na úrovni investorů; 

 na úrovni investičního fondu, investičního nástroje a/nebo jeho manažera; 

 na úrovni podniků, do nichž se investuje. 

http://www.mpo.cz/
http://www.mpo-oppi.cz/
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3.1.1. Státní podpora investorům 

(51) Podle bodu 3.2 pokynů k rizikovému kapitálu se v případě, že soukromí investoři 
uskutečňují investice za podmínek, které jsou pro ně příznivější než pro veřejné 
investory, nebo jsou příznivější, než kdyby tyto investice provedli bez daného 
opatření, má za to, že je těmto investorům poskytována výhoda. Naopak Komise 
bude považovat investice za uskutečněné bez rozdílu mezi veřejnými a 
soukromými investory, a tudíž nepředstavující státní podporu, pokud veřejní a 
soukromí investoři sdílejí přesně stejná rizika a odměny, jejichž výše fluktuuje 
směrem nahoru a dolů, a mají stejnou míru podřízenosti a pokud nejméně 50 % 
finančních prostředků na opatření poskytnou nezávislí soukromí investoři. 

(52) V daném případě ČRUIF, fond zcela ve vlastnictví České republiky, investuje do 
cílových malých a středních podniků, přičemž použije veřejné zdroje náležející 
státu (viz 12. bod odůvodnění). Fond ČRUIF by měl investovat společně 
s soukromými investory. Soukromí investoři poskytnou nejméně 30 % kapitálu 
investovaného do cílových malých a středních podniků (viz 15. bod odůvodnění). 
V případě soukromých investorů, kteří uplatní kupní opce, není navíc vyloučeno, 
že soukromý investor dosáhne ve skutečnosti vyššího zisku, než je zisk, který 
odpovídá jeho původnímu podílu na investici (viz 18. bod odůvodnění). Vzhledem 
k výše uvedenému soukromí investoři, kteří investují do cílových malých a 
středních podniků, získají výhodu. Nebude se tedy s nimi zacházet stejně jako s 
veřejným investorem (tj. ČRUIF). Opatření tedy poskytuje selektivní výhodu 
některým investorům prostřednictvím státních zdrojů. Navíc nemůže být 
vyloučeno, že tito soukromí investoři se účastní činností, které mohou ovlivňovat 
obchod mezi členskými státy.  

(53) Komise se proto domnívá, že na úrovni investorů existuje státní podpora ve smyslu 
čl. 107 odst. 1 SFEU. 

3.1.2. Státní podpora investičnímu fondu a/nebo jeho manažeru 

(54) Podle oddílu 3.2 pokynů k rizikovému kapitálu se Komise obvykle přiklání k 
názoru, že fond je spíše prostředníkem pro převod podpory investorům a/nebo 
podnikům, do nichž se investuje, než aby byl sám příjemcem podpory. Avšak 
například daňová opatření nebo jiná opatření zahrnující přímé převody ve prospěch 
stávajících fondů s množstvím různých investorů s povahou nezávislého podniku 
mohou představovat státní podporu, pokud se investice neuskuteční za podmínek, 
které by byly přijatelné pro běžný hospodářský subjekt v tržním hospodářství, čímž 
není příjemci poskytnuta žádná výhoda. 

(55) Navíc, jak je stanoveno v oddíle 3.2 pokynů k rizikovému kapitálu, stejně tak se za 
státní podporu bude považovat podpora manažerům fondu nebo správcovské 
společnosti, pokud jejich odměna neodráží plně současnou tržní odměnu ve 
srovnatelné situaci. Na druhou stranu se předpokládá, že podpora není poskytnuta, 
pokud jsou manažeři nebo správcovská společnost vybráni prostřednictvím 
otevřeného a průhledného veřejného výběrového řízení nebo pokud nedostávají 
jiné výhody udělené státem. 

(56) V daném případě bude ČRUIF uskutečňovat výhradně investice rizikového 
kapitálu do cílových malých a středních podniků, a to po omezenou dobu. ČRUIF 
představuje prostředníka, který je spravován správcem ČRUIF, jenž bude vybrán 
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na základě otevřeného, průhledného a nediskriminačního veřejného výběrového 
řízení, tj. prostřednictvím soutěžního výběrového řízení. Odměna správce ČRUIF 
bude zahrnovat složku založenou na výkonnosti (viz 9., 13., 35., 36. a 37. bod 
odůvodnění). 

(57) Komise proto považuje ČRUIF za prostředníka pro převod podpory soukromým 
investorům a/nebo malým a středním podnikům, do nichž se investuje, a nikoli za 
zvláštního příjemce podpory. Vzhledem k tomu, že správce ČRUIF je vybrán 
prostřednictvím otevřeného a průhledného veřejného výběrového řízení a jeho 
odměna zahrnuje složku založenou na výkonnosti a odráží současnou tržní odměnu 
ve srovnatelné situaci, nezískává správce ČRUIF od státu žádné výhody. 

(58) Komise proto vyvozuje závěr, že na úrovni ČRUIF a/nebo správce ČRUIF 
neexistuje žádná státní podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

3.1.3. Státní podpora podnikům, do nichž se investuje 

(59) V neposlední řadě podle oddílu 3.2 pokynů k rizikovému kapitálu má Komise v 
případě, je-li podpora přítomna na úrovni investorů nebo investičního fondu, 
obvykle za to, že tato podpora přinejmenším částečně přechází na cílové podniky, a 
že je tudíž přítomna rovněž na jejich úrovni. Tak tomu je i tehdy, pokud investiční 
rozhodnutí přijímají manažeři fondu podle čistě obchodní logiky. 

(60) Jak je výše uvedeno v 52. bodě odůvodnění, opatření zahrnuje použití státních 
prostředků. Opatření zároveň usnadňuje poskytování rizikového kapitálu malým a 
středním podnikům, který by jinak nebyl dostupný, anebo alespoň nikoli ve 
stejném rozsahu, pokud by opatření neexistovalo, viz 23. bod odůvodnění. Opatření 
tedy poskytuje výhodu cílovým malým a středním podnikům. Opatření je 
selektivní, jelikož pro investice jsou způsobilé pouze určité oprávněné podniky (viz 
27. bod odůvodnění). Opatření tedy poskytuje selektivní výhodu cílovým malým a 
středním podnikům, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Jelikož 
nelze vyloučit, že se cílové malé a střední podniky podílejí na obchodu uvnitř EU, 
nelze vyloučit ani dopad na hospodářskou soutěž a obchod. 

(61) Komise se proto domnívá, že na úrovni malých a středních podniků, do nichž se 
investuje, existuje státní podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

3.1.4. Závěr 

(62) Veřejně vlastněný fond, ČRUIF, bude na základě daného opatření investovat do 
cílových malých a středních podniků, přičemž použije veřejné zdroje náležející 
státu. Opatření tak zahrnuje státní zdroje. Navíc budou soukromým investorům i 
cílovým malým a středním podnikům poskytnuty selektivní výhody 
prostřednictvím státních zdrojů; viz 53. a 61. bod odůvodnění. A jelikož nelze 
vyloučit, že se soukromí investoři i cílové malé a střední podniky nepodílejí na 
obchodu uvnitř EU a nekonkurují podnikům v jiných členských státech, nelze 
vyloučit ani dopad na hospodářskou soutěž a obchod. 

(63) Komise se proto domnívá, že opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 
odst. 1 SFEU na úrovni soukromých investorů i cílových malých a středních 
podniků, do kterých je investováno. 
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3.2. Podpora de minimis  

(64) Pokud se nenajdou soukromí investoři, bude fond ČRUIF v rámci opatření moci 
poskytovat kapitál v rané fázi (především počáteční kapitál („seed“)) v souladu s 
požadavky nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, viz 22. bod odůvodnění. 

(65) Komise dochází k závěru, že financování de minimis v rámci opatření není 
v souladu s kritérii čl. 107 odst. 1 SFEU.  

3.3. Zákonnost podpory 

(66) Oznámením opatření před jeho provedením dodržely české orgány povinnosti 
podle čl. 108 odst. 3 SFEU. 

4. POSOUZENÍ SLUČITELNOSTI 

4.1. Kritéria pro posouzení slučitelnosti opatření 

(67) Vzhledem k tomu, že opatření představuje státní podporu na úrovni investorů 
a cílových malých a středních podniků, Komise ověří, zda je tato podpora 
slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 SFEU. Na daný případ se vztahují 
pokyny k rizikovému kapitálu, jelikož se opatření týká poskytování rizikového 
kapitálu malým a středním podnikům. 

(68) Státní podpora při poskytování rizikového kapitálu se musí projevit významným 
čistým nárůstem dostupnosti rizikového kapitálu pro malé a střední podniky, 
zejména prostřednictvím posilováním investic soukromých investorů. Riziko 
nedostatku motivačního účinku znamená, že některé podniky, které získaly 
finanční prostředky z veřejně podporovaných opatření, by i bez nich získaly 
finanční prostředky za stejných podmínek. Nutnost poskytovat pobídky závisí na 
rozsahu selhání trhu ve vztahu k různým kategoriím opatření, příjemců a stupni 
rozvoje malých a středních podniků. Opatření týkající se rizikového kapitálu je 
dobře koncipované, pokud podpora je ve všech svých prvcích nezbytná k vytvoření 
pobídek pro poskytování vlastního kapitálu malým a středním podnikům v jejich 
počáteční fázi, fázi zahájení podnikání a v raných fázích rozvoje. Státní podpora 
nebude účinná, pokud přesáhne míru potřebnou k přilákání dalšího rizikového 
kapitálu. 

(69) Komise má za to, že pobídkový účinek, nutnost a přiměřenost opatření podpory, 
které jsou nutné pro slučitelnost podle čl. 107 odst. 3 SFEU, byly zdůvodněny, 
vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky stanovené v oddíle 4.3 pokynů k 
rizikovému kapitálu. 

4.1.1. Předběžná kritéria pro posouzení slučitelnosti opatření  

(70) Oddíl 2 stanoví oblast působnosti pokynů k rizikovému kapitálu. Oddíl 2.1 
vyžaduje vyloučení podpory podnikům činným v oblasti stavby lodí, v uhelném 
průmyslu a v ocelářství a podnikům v obtížích. Pokyny k rizikovému kapitálu se 
dále nepoužijí v případě podpory činností souvisejících s vývozem, konkrétně na 
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podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím zboží, na zakládání a 
provozování distribučních sítí nebo na jiné běžné výdaje spojené s vývozní činností 
či podpory spojené s upřednostňováním domácího zboží oproti zboží dovezenému. 

(71) Jak je uvedeno v 29. a 33. bodě odůvodnění, opatření vylučuje podporu podnikům 
činným v oblasti stavby lodí, v uhelném průmyslu a v ocelářství a rovněž 
podnikům v obtížích a požadavky vztahující se na způsobilé investice neobsahují 
žádné ustanovení o tom, že podpora bude spojena s vývozními činnostmi cílových 
malých a středních podniků a s upřednostňováním domácího zboží oproti zboží 
dovezenému. Opatření je proto v souladu s oddílem 2.1 pokynů k rizikovému 
kapitálu. 

(72) Jak je uvedeno v 26. bodě odůvodnění, investice uskutečněné v rámci opatření 
vylučují náhradní kapitál a odkupy. Jelikož náhradní kapitál a odkupy jsou 
vyloučeny, vyhovuje opatření definici spekulativního kapitálu podle bodu 2.2 
písm. i) pokynů k rizikovému kapitálu a definici soukromého vlastního kapitálu 
podle bodu 2.2 písm. b) pokynů k rizikovému kapitálu. 

(73) Jak je uvedeno v 28. bodě odůvodnění, opatření poskytne rizikový kapitál 
nekotovaným malým a středním podnikům v počáteční fázi, fázi zahájení 
podnikání a fázi rozšiřování, což je v souladu s oddílem 2.1 pokynů k rizikovému 
kapitálu. 

(74) Komise má za to, že v opatření týkajícím se rizikového kapitálu je přítomen 
motivační účinek, nezbytnost a přiměřenost podpory a že celková bilance je 
pozitivní, jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v oddíle 4.3 pokynů k 
rizikovému kapitálu. 

4.1.2. Maximální výše tranší investic 

(75) Podle oddílu 4.3.1 pokynů k rizikovému kapitálu musí opatření týkající se 
rizikového kapitálu poskytnout finanční tranše, zcela nebo částečně financované 
prostřednictvím státní podpory, které v každém období dvanácti měsíců nepřevýší 
částku 2,5 milionu EUR na jeden cílový malý nebo střední podnik. 

(76) Jak je uvedeno v 23. bodě odůvodnění, tranše investic na jeden cílový malý nebo 
střední podnik v rámci opatření nepřevýší v období dvanácti měsíců částku 
2,5 milionu EUR. 

(77) Opatření je proto v souladu s oddílem 4.3.1 pokynů k rizikovému kapitálu. 

4.1.3. Omezení na financování růstu v raných fázích 

(78) V souladu s oddílem 4.3.2 pokynů k rizikovému kapitálu musí být opatření týkající 
se rizikového kapitálu omezeno na financování nanejvýš do fáze rozšiřování, 
pokud jde o malé podniky nebo střední podniky v podporovaných oblastech. 

(79) Jak je uvedeno v 27. a 32. bodě odůvodnění, opatření je omezeno na financování 
nanejvýš do fáze rozšiřování, pokud jde o malé podniky nebo střední podniky v 
podporovaných oblastech. Počáteční kapitál, kapitál pro zahájení podnikání a 
rozvojový kapitál nebo kapitál na rozšíření je vymezen v souladu s definicí 
stanovenou v bodě 2.2 písm. e), f) a h) pokynů k rizikovému kapitálu (viz 32. bod 
odůvodnění). 
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(80) Opatření je proto v souladu s oddílem 4.3.2 pokynů k rizikovému kapitálu. 

4.1.4. Převaha nástrojů investování do vlastního a kvazivlastního kapitálu 

(81) Oddíl 4.3.3 pokynů k rizikovému kapitálu vyžaduje, aby opatření týkající se 
rizikového kapitálu poskytovalo nejméně 70 % svého celkového rozpočtu v podobě 
nástrojů investování do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu cílových malých a 
středních podniků. Co se týká způsobilosti nástrojů investování do kvazivlastního 
kapitálu, podle oddílu 4.3.3 pokynů k rizikovému kapitálu vezme Komise v úvahu 
stupeň rizika, které investor podstoupí v podnikání cílové společnosti, možné 
ztráty, jež investor ponese, převahu odměny závislé na zisku nad pevnou odměnou 
a pořadí nároků investora v případě úpadku společnosti. 

(82) České orgány potvrdily, že se nejméně 70 % investic v rámci opatření uskuteční 
v podobě nástrojů investování do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu, což 
znamená jakýkoli finanční nástroj, u něhož jsou zisky závislé na úspěšnosti 
příslušného podniku, do něhož se investuje, a který nemá nárok na zajištění aktiv 
spojených s tímto nástrojem v případě neplacení (viz 24. bod odůvodnění). 

(83) Opatření je proto v souladu s oddílem 4.3.3 pokynů k rizikovému kapitálu. 

4.1.5. Účast soukromých investorů 

(84) Podle oddílu 4.3.4 pokynů k rizikovému kapitálu musí financování investic 
uskutečněných v rámci opatření týkajícího se rizikového kapitálu soukromí 
investoři zajistit přinejmenším z 50 %, nebo v případě opatření zaměřených na 
malé a střední podniky usazené v podporovaných oblastech, přinejmenším z 30 %. 

(85) České orgány potvrdily, že se opatření zaměřuje na malé a střední podniky usazené 
v podporovaných oblastech a že přinejmenším 30 % kapitálu u každého opatření 
poskytnou soukromí investoři; viz 15. a 27. bod odůvodnění. 

(86) Opatření je proto v souladu s oddílem 4.3.4 pokynů k rizikovému kapitálu. 

4.1.6. Investiční rozhodnutí motivovaná ziskem 

(87) Má se za to, že kritérium týkající se motivování ziskem je splněno, jsou-li 
dodrženy kumulativní podmínky stanovené v oddíle 4.3.5 pokynů k rizikovému 
kapitálu. 

(88) Za prvé, podle oddílu 4.3.5 písm. a) pokynů k rizikovému kapitálu se musí na 
opatřeních významnou měrou účastnit kapitál soukromých investorů (jak je 
popsáno v oddíle 4.3.4 pokynů k rizikovému kapitálu), který je investován na 
obchodním základě přímo nebo nepřímo do vlastního kapitálu cílových podniků. 
Jak je uvedeno v 15. bodě odůvodnění, na opatření se musí přinejmenším z 30 % 
účastnit kapitál soukromých investorů, který je investován na obchodním základě 
přímo na úrovni cílových malých a středních podniků. Podmínka uvedená v 
oddíle 4.3.5 písm. a) pokynů k rizikovému kapitálu je proto splněna. 

(89) Za druhé, podle oddílu 4.3.5 písm. b) pokynů k rizikovému kapitálu musí existovat 
podrobný obchodní plán pro každou investici, který stanoví životaschopnost 
projektu ex ante. Podle ustanovení opatření se každá investice uskuteční na základě 
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obchodního plánu, aby byla zajištěna životaschopnost projektu ex ante (viz 34. bod 
odůvodnění). Podmínka uvedená v oddíle 4.3.5 písm. b) pokynů k rizikovému 
kapitálu je proto splněna. 

(90) Jak je stanoveno v oddíle 4.3.5 písm. c) pokynů k rizikovému kapitálu, pro každou 
investici musí existovat jasná a reálná výstupní strategie. Jak je uvedeno v 34. bodě 
odůvodnění, pro každou investici existuje jasná a reálná výstupní strategie. 
Podmínka uvedená v oddíle 4.3.5 písm. c) pokynů k rizikovému kapitálu je tudíž 
splněna. 

(91) Opatření je proto v souladu s bodem 4.3.5 pokynů k rizikovému kapitálu a 
investiční rozhodnutí fondu ČRUIF mohou být pokládána za rozhodnutí 
motivovaná ziskem. 

4.1.7. Obchodní řízení 

(92) Podle oddílu 4.3.6 pokynů k rizikovému kapitálu musí být řízení opatření nebo 
fondu rizikového kapitálu prováděno na obchodním základě. Má se za to, že toto 
kritérium je splněno, pokud se manažer chová jako manažeři v soukromém sektoru 
a usiluje o maximální výnos pro investory. Oddíl 4.3.6 pokynů k rizikovému 
kapitálu stanoví v tomto ohledu tři podmínky. 

(93) Za prvé, podle oddílu 4.3.6 písm. a) pokynů k rizikovému kapitálu musí existovat 
dohoda mezi profesionálním manažerem fondu a účastníky fondu, podle které je 
odměna manažera spojena s výkonností fondu a která stanoví cíle fondu a 
navrhované načasování investic. Jak je uvedeno v 36. a 37. bodě odůvodnění, 
dohoda o správě stanoví investiční cíle ČRUIF, jeho strukturu a načasování a 
rovněž odměnu správce ČRUIF, která je spojena s výkonností. Tato podmínka je 
proto splněna. 

(94) Za druhé, podle oddílu 4.3.6 písm. b) pokynů k rizikovému kapitálu musí být 
investoři činní na soukromém trhu zastoupeni při přijímání rozhodnutí, např. 
prostřednictvím výboru investorů nebo poradního výboru. Jak je uvedeno v 
40. bodě odůvodnění, soukromí investoři budou investovat přímo na úrovni 
cílových malých a středních podniků. Bez obchodního rozhodnutí soukromého 
investora a jeho souhlasu nelze investici do cílového malého nebo středního 
podniku provést. Lze proto vyvodit závěr, že soukromí spoluinvestoři jsou 
zastoupeni při přijímání investičních rozhodnutí. Podmínka uvedená v bodě 4.3.6 
písm. b) pokynů k rizikovému kapitálu je tudíž také splněna. 

(95) Za třetí, oddíl 4.3.6 písm. c) pokynů k rizikovému kapitálu stanoví, že se na fond 
vztahují osvědčené postupy a zákonný dohled. Jak je uvedeno v 41., 42. a 43. bodě 
odůvodnění, ČRUIF bude působit v souladu s dostupnými osvědčenými postupy 
týkajícími se řízení a fungování fondů, a zejména v souladu s politikami a pokyny 
EVCA. Tato podmínka je tudíž také splněna. 

(96) Opatření je proto v souladu se všemi podmínkami uvedenými v oddíle 4.3.6 
pokynů k rizikovému kapitálu, a předpokládá se tudíž, že fond ČRUIF je řízen na 
obchodním základě. 
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4.2. Kumulace 

(97) Podle oddílu 6 pokynů k rizikovému kapitálu se musí v případě, že je kapitál, který 
byl cílovému podniku poskytnut v rámci těchto opatření, použit na financování 
počátečních investic nebo jiných nákladů, které jsou způsobilé pro podporu podle 
nařízení o blokových výjimkách, pokynů, rámců nebo jiných dokumentů o státní 
podpoře, příslušné stropy podpory nebo maximální způsobilé částky snížit obecně 
o 50 % a u cílových podniků usazených v podporovaných oblastech o 20 % během 
prvních tří let od první investice rizikového kapitálu a až do obdržení celkové 
částky. Toto snížení se netýká intenzit podpory stanovených rámcem Společenství 
pro státní podporu pro výzkum a vývoj nebo jakýmkoli následným rámcem nebo 
nařízením o blokové výjimce pro tuto oblast. 

(98) České orgány potvrdily, že použijí výše uvedená pravidla kumulace (viz 44. bod 
odůvodnění). Opatření je proto v souladu s oddílem 6 pokynů k rizikovému 
kapitálu. 

4.3. Sledování a předkládání zpráv 

(99) Oddíl 7.1 pokynů k rizikovému kapitálu stanoví podmínky předkládání výročních 
zpráv o opatřeních týkajících se rizikového kapitálu a povinnosti členských států 
v souvislosti se zveřejňováním a vedením záznamů. 

(100) České orgány se zavázaly dodržovat povinnosti týkající se tohoto předkládání 
zpráv a sledování (viz 45. a 46. bod odůvodnění). Opatření je proto v souladu s 
oddílem 7.1 pokynů k rizikovému kapitálu. 

4.4. Závěr 

(101) Na základě výše uvedeného má Komise za to, že program podpory v podobě 
kapitálu v rané fázi v rámci Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu 
splňuje podmínky stanovené v pokynech Společenství pro státní podporu investic 
rizikového kapitálu do malých a středních podniků. Považuje proto opatření za 
slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. 

5. ZÁVĚR 

(102) Komise se v souladu s tím rozhodla považovat podporu za slučitelnou se Smlouvou 
o fungování Evropské unie. 

(103) Komise české vládě připomíná, že v souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU musí být 
Komise informována o všech záměrech týkajících se refinancování, úpravy nebo 
změny režimů podpory. 

(104) Komise dále české vládě připomíná povinnost předkládat výroční zprávy o 
provádění opatření. 

Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zveřejněny, 
uvědomte o tom Komisi do 15 dnů od data jeho přijetí. Neobdrží-li Komise v této lhůtě 
odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas s poskytnutím informací třetím 
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osobám a se zveřejněním celého dopisu v závazném znění na internetových stránkách na 
adrese: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 
 

Svou žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Generálního ředitelství Evropské 
komise pro hospodářskou soutěž: 

 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid 
State Aid Greffe 
B – 1049 Brussels 
Č. faxu: +32 2 296 12 42 

 
S úctou 

za Komisi 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
místopředseda 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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