
  Nová příležitost 
  pro české podnikatele

Seed fond je nová forma podpory podnikání, která je připravována jako součást Operačního 
programu Podnikání a inovace. Jeho hlavním cílem je podpora investic rizikového kapitálu do 
vznikajících nových firem i do expanze již existujících inovativních firem - malých a středních 
podniků. 

Seed fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou nastaveny tak, aby 
se vložené veřejné prostředky navracely zpět a mohly být opakovaně využívány. Tím se pod-
statně liší od dosud převládající podpory ve formě dotací.

Jak funguje rizikový kapitál

Rizikový (venture) kapitál je většinou investován do
firem v raných stádiích 
jejich životního cyklu, 
kdy sice mají podnika-
telský záměr založený 
na inovační myšlence, 
avšak zatím netvoří zisk. 
Investiční profil takové-
ho podniku je značně 
rizikový, nicméně 
vzhledem k vysokému 
inovativnímu potenciálu 

také velmi slibný z hlediska zhodnocení investice. 

V tomto složitém období nazývaném jako „Údolí 
smrti“ získávají firmy finanční prostředky jen ob-
tížně. K vlastním prostředkům podnikatele mohou 
něco přidat přátelé a rodina, avšak ani to nemusí 
stačit. Pokud podnikatel přesvědčí investora o 
životaschopnosti svého záměru, může získat po-
třebnou finanční injekci a k tomu ještě cenné rady, 
obchodní kontakty a know-how. 

Investor, který se rozhodne na projektu podílet, 
získá jako protihodnotu obchodní podíl ve firmě a 
podíl na hlasovacích právech. Po vstupní investici 
do cílové firmy a jejím rozvoji dojde v horizontu 
několika let k ukončení investice odprodejem 
investorova obchodního podílu. Cílem investora je 
zvýšit tržní hodnotu firmy tak, aby prodejem svého 
podílu ve firmě (tzv. exitem) zhodnotil vstupní 
investici a tím realizoval zisk.

Andělé a fondy

Typickým investorem v raných fázích vývoje firmy 
je buď tzv. business angel, který investuje své sou-
kromé prostředky jako fyzická osoba, nebo fond 
rizikového kapitálu, který sdružuje finanční pro-
středky od více soukromých investorů, často insti-
tucionálních.

V tržním prostředí fungují fondy rizikového kapitálu 
obvykle tak, že po dobu 2 – 4 let investují do firem, 
poté 3 – 5 let podporují jejich růst a rozvoj a ná-
sledně ukončí všechny investice, čímž získají inves-
tované prostředky zpět do fondu a mohou je opa-
kovaně použít.

Stát jako investor?

Důvodem, proč se stát rozhodl založit fond riziko-
vého kapitálu, je skutečnost, že v České republice 
se soukromí investoři v porovnání s jinými zeměmi 
zapojují do investic zaměřených na firmy v raných
stádiích podnikání velmi zřídka. Mladé, inovačně 
a technologicky orientované firmy, které realizují 
výsledky výzkumu a vývoje a mohou přispět ke 
zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, tak 
nemají dostatek možností k získání financí, a proto 
řada nadějných nových nápadů může zaniknout.

Hlavní formou podpory realizovanou Seed fondem
budou kapitálové investice do vlastního jmění (tzv. 
equity) společnosti, které budou v závislosti na 
stádiu jejich rozvoje poskytovány jako tzv. seed 
(zárodečný), start-up (startovní) nebo expansion
(rozvojový) kapitál.



Způsob investování Seed fondu

Veřejné prostředky budou investovány prostřednictvím speciálně vytvořeného fondu kvalifikovaných investorů, 
který bude ve stoprocentním vlastnictví státu. Fond bude vnitřně rozdělen na dva finanční nástroje: Finanční ná-
stroj SEED je určen začínajícím firmám, obvykle mladším než 5 let, které potřebují seed (zárodečný) a start-up 
(startovní) kapitál. Finanční nástroj VENTURE je určen malým a středním podnikům ve stádiu rozvoje, které jsou 
obvykle starší než 5 let a které hledají expansion (rozvojový) kapitál. 

Podle pravidel Evropské komise je nezbytné, aby se do financování začínajících inovačních firem formou kapitálo-
vých vstupů zapojili i soukromí investoři (koinvestoři), kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál na jejich 
další rozvoj, ale zejména know-how a obchodní kontakty.  Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí 
představovat minimálně 30 % z celkové investice a v expansion fázi minimálně 50 % z celkové investice.

SEED VENTURE

Rozpočet 800 mil. Kč 600 mil. Kč

Podporovaná fáze rozvoje firmy Seed, Start-up Expansion

Limit investice 35 mil. Kč 60 mil. Kč

Zapojení koinvestorů v investici Min. 30 %* Min. 50 %

Odhad počtu investic do konce 2015 125 25
* s výjimkou malých investic do cca 5 mil. Kč, kde není povinné

Celkově je Seed fond navržen tak, aby co nejvíce odpovídal obchodním zvyklostem a eliminoval administrativní 
zátěž a omezení, která existují u dotačních programů:

• Hlásit se mohou i zájemci dokonce ještě před vlastním založením obchodní společnosti

• Je nutné mít zpracovaný kvalitní business plán – především vědět, co od investice očekávám, jak chci 
s její pomocí vydělávat peníze

• Použití investovaných prostředků není omezeno, může jít jak o investice do majetku, tak o financování 
provozu – záleží na dohodě se Seed fondem a soukromými spoluinvestory, podle toho, co bude pova-
žováno za účelné k dosažení maximálního růstu podpořené firmy

• Předkládání projektů nebude představovat složitý administrativní proces

• Není nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů, jako je tomu u jiných EU projektů

• Účast nebude až na drobné výjimky omezena podle oborů činnosti

Seed fond bude obhospodařován investiční společ-
ností vybranou v otevřeném výběrovém řízení, která 
má povolení ČNB k činnosti podle zákona 189/2004 
Sb., o kolektivním investování. Tento správce bude 
zajišťovat profesionální správu fondu.  

Efektivní nakládání s veřejnými prostředky a návrat-
nost prostředků do fondu by měla zajistit rovněž 
účast soukromých investorů. Úkolem správce bude 
zajišťování celého investičního procesu, tj. vyhledá-
vání perspektivních cílových společností, zapojení 
soukromých koinvestorů, podpora rozvoje firem a 
následný výstup (exit) ze společnosti.

Podrobné informace najdete na internetu: 
 vše o Seed fondu: www.seedfondmpo.cz

 oficiální stránky Ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo.cz

 stránky Operačního programu Podnikání a inovace: www.mpo-oppi.cz

 žádosti o podporu bude přijímat správce Seed fondu, kontakty budou 
k dispozici počátkem roku 2013 na www.seedfondmpo.cz

Kontakt: seedfond@mpo.cz, tel. 800 800 777




