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PŘÍLOHA V
Selhání trhu, nepříznivé investiční situace, adicionalita a vyloučené druhy činnosti
A. Selhání trhu, nepříznivé investiční situace a adicionalita
V souladu s článkem 209 finančního nařízení se záruka EU vztahuje na selhání trhu nebo
nepříznivé investiční situace (čl. 209 odst. 2 písm. a)) a dosahuje adicionality tím, že brání
nahrazení potenciální podpory a investic z jiných veřejných nebo soukromých zdrojů
(čl. 209 odst. 2 písm. b)).
Za účelem dosažení souladu s čl. 209 odst. 2 písm. a) a b) finančního nařízení musí
finanční a investiční operace využívající záruku EU splňovat tyto požadavky stanovené
v bodech 1 a 2 níže:
1. Selhání trhu a nepříznivé investiční situace
V zájmu řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací podle čl. 209 odst. 2
písm. a) finančního nařízení zahrnují investice, na něž se zaměřují finanční a investiční
operace, jeden z těchto rysů:
a) mají povahu veřejného statku, pro který provozovatel nebo společnost nemůže
získat dostatečné finanční výhody povahu (jako jsou vzdělávání a dovednosti,
zdravotní péče a její dostupnost, bezpečnost a obrana a bezplatně nebo s
minimálními náklady přístupná infrastruktura);
b) externality, které provozovatel nebo společnost obecně neinternalizují, jako jsou
investice do výzkumu a vývoje, energetická účinnost, klima nebo ochrana
životního prostředí;
c) informační asymetrie, zejména v případě malých a středních podniků a malých
společností se střední tržní kapitalizací, včetně vyšší míry rizika ve vztahu
k podnikům v raném stadiu, podnikům s převážně nehmotným majetkem nebo
nedostatečným kolaterálem nebo podniků se zaměřením na činnosti s vyšším
rizikem;
d) projekty přeshraniční infrastruktury a související služby nebo fondy, které
investují na přeshraničním základě s cílem řešit roztříštěnost vnitřního trhu
a posílit koordinaci v rámci vnitřního trhu;
e) expozice vůči vyšší míře rizika v určitých odvětvích, zemích nebo regionech nad
míru, již jsou soukromé finanční subjekty schopny nebo ochotny přijmout, včetně
případů, kdy by investice nebyla provedena nebo by nebyla provedena ve stejném
rozsahu z důvodu novosti nebo z důvodu rizik spojených s inovacemi nebo
neověřenými technologiemi;
f)

v případě podpory na finanční a investiční operace v rámci oblasti strategických
evropských investic by investice nebyla provedena nebo by nebyla provedena ve
stejném rozsahu prostřednictvím tržního financování subjekty usazenými a
působícími v Unii z důvodu obtíží s internalizací výhod poskytovaných
evropským strategickým zájmům;

g) nové nebo složité selhání trhu či nepříznivé investiční situace v souladu s čl. 8
odst. 1 písm. a) bodem iii) tohoto nařízení.
2. Adicionalita
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Finanční a investiční operace musí splňovat oba aspekty adicionality uvedené v čl. 209
odst. 2 písm. b) finančního nařízení. To znamená, že operace by bez podpory z Fondu
InvestEU nebyly provedeny nebo by nebyly provedeny ve stejném rozsahu z jiných
veřejných nebo soukromých zdrojů. Pro účely tohoto nařízení se těmito operacemi
rozumí finanční a investiční operace, které musí splňovat tato dvě kritéria:
1) Aby byly považovány za doplňující k soukromým zdrojům uvedeným v čl. 209
odst. 2 písm. b) finančního nařízení, Fond InvestEU podpoří finanční a investiční
operace prováděcích partnerů tím, že se zaměří na investice, které z důvodu své
povahy (povaha veřejného statku, externality, informační asymetrie, aspekty
týkající se sociálně-hospodářské soudržnosti nebo jiné) nejsou schopny vytvářet
dostatečnou tržní finanční návratnost nebo jsou vnímány jako příliš riskantní
(ve srovnání s mírou rizika, kterou jsou relevantní soukromé subjekty ochotny
přijmout). Kvůli těmto charakteristikám tyto finanční a investiční operace
nemohou využít tržní financování za přiměřených podmínek, pokud jde
o stanovení cen, požadavky na kolaterál, druh financování, dobu splatnosti
poskytnutého financování nebo jiné podmínky, a nebyly by bez veřejné podpory
provedeny v Unii vůbec nebo ve stejném rozsahu.
2) Aby byly považovány za doplňující ke stávající podpoře z jiných veřejných zdrojů
podle čl. 209 odst. 2 písm. b) finančního nařízení, podporuje Fond InvestEU
pouze finanční a investiční operace, u nichž platí tyto podmínky:
a)

finanční nebo investiční operace by bez podpory z Fondu InvestEU nebyly
prováděcím partnerem provedeny nebo by nebyly provedeny ve stejném
rozsahu a

b) finanční nebo investiční operace by nebyly v Unii provedeny nebo by nebyly
provedeny ve stejném rozsahu ani v rámci jiných stávajících veřejných
nástrojů, jako jsou finanční nástroje v rámci sdíleného řízení fungující na
regionální a vnitrostátní úrovni, ačkoliv musí být možné doplňkové použití
Programu InvestEU a dalších veřejných zdrojů, zejména tam, kde lze
dosáhnout přidané hodnoty EU a kde lze optimalizovat využití veřejných
zdrojů k dosažení politických cílů účinným způsobem.
3) Finanční a investiční operace v rámci oblasti strategických evropských investic
lze rovněž považovat za doplňující, pokud by tyto operace bez podpory z Fondu
InvestEU nebyly provedeny nebo by nebyly provedeny ve stejném rozsahu jinými
soukromými a veřejnými subjekty usazenými a působícími v Unii.
Aby se prokázalo, že finanční a investiční operace využívající záruky EU doplňují
stávající tržní a jinou veřejnou podporu, poskytnou prováděcí partneři informace, které
prokazují alespoň jeden z těchto rysů:
a) podporu poskytovanou prostřednictvím podřízených pozic ve vztahu k jiným
veřejným nebo soukromým věřitelům nebo v rámci struktury financování;
b) podporu poskytovanou prostřednictvím vlastního kapitálu a kvazivlastního
kapitálu nebo prostřednictvím dluhopisů s dlouhodobou splatností, cenami,
požadavky na kolaterál nebo jinými podmínkami, které nejsou dostatečně
dostupné na trhu nebo z jiných veřejných zdrojů;
c) podporu operací s vyšším rizikovým profilem, než je riziko obecně přijímané
v rámci vlastních standardních činností prováděcího partnera, či podporu pro
prováděcí partnery v případě, že překročí vlastní kapacitu na podporu těchto
operací;
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d) účast na mechanismech sdílení rizik zaměřených na oblasti politiky, která
prováděcího partnera vystavuje míře rizika, jež je vyšší než míra tímto
prováděcím partnerem obecně přijímaná nebo vyšší než míra rizika, kterou jsou
soukromé finanční subjekty schopny nebo ochotny přijmout;
e) podporu, která v důsledku signalizačních účinků podpory poskytované v rámci
Fondu InvestEU vyvolá nebo přiláká dodatečné soukromé nebo veřejné zdroje
financování a doplní jiné soukromé nebo komerční zdroje, zejména od kategorií
investorů, kteří obvykle nejsou ochotni podstupovat riziko, nebo institucionálních
investorů;
f)

podporu poskytovanou prostřednictvím finančních produktů, které nejsou
v cílových zemích nebo regionech v důsledku chybějících, nedostatečně
rozvinutých nebo neúplných trhů k dispozici nebo nejsou nabízeny v dostatečné
míře.

U zprostředkovaných finančních a investičních operací, zejména v případě podpory
malých a středních podniků, musí být adicionalita ověřena na úrovni zprostředkovatele,
a nikoli na úrovni konečného příjemce. Má se za to, že adicionalita existuje, pokud Fond
InvestEU poskytne finančnímu zprostředkovateli podporu při zřizování nového portfolia
s vyšší mírou rizika nebo vyšším objemem činností, které jsou již vysoce rizikové,
v porovnání s mírou rizika, kterou jsou soukromé a veřejné finanční subjekty v cílových
zemích či regionech v současné době schopny nebo ochotny přijmout.
Záruka EU se neposkytuje na podporu refinančních operací (jako je nahrazení stávajících
dohod o půjčkách nebo jiných forem finanční podpory projektů, které již byly částečně
nebo v plném rozsahu uskutečněny), s výjimkou zvláštních výjimečných a řádně
odůvodněných okolností, za nichž je prokázáno, že operace v rámci záruky EU umožní
novou investici do oblasti způsobilé pro finanční a investiční operace podle přílohy II nad
rámec běžného objemu činnosti prováděcího partnera nebo finančního zprostředkovatele,
a to alespoň ve výši částky operace, která splňuje kritéria způsobilosti stanovená v tomto
nařízení. Tyto refinanční operace jsou v souladu s požadavky stanovenými v oddíle A
této přílohy, které se týkají selhání trhu, nepříznivých investičních situací a adicionality.
B. Vyňaté činnosti
Fond InvestEU nepodporuje:
1) činnosti, které omezují práva a svobody jednotlivce nebo které porušují lidská práva;
2) v oblasti obranných činností: používání, vývoj nebo výrobu produktů a technologií,
které jsou zakázány platným mezinárodním právem;
3) výrobky a činnosti související s tabákem (výroba, distribuce, zpracování a obchod);
4) činnosti vyňaté z financování podle článku [X] nařízení [o programu Horizont
Evropa]1: výzkumná činnost zaměřená na klonování lidí k reprodukčním účelům,
činnosti zaměřené na změnu genetického dědictví lidských bytostí, které by mohly
učinit tyto změny dědičnými, a činnosti k vytvoření lidských embryí výhradně za
účelem výzkumu nebo za účelem získání kmenových buněk, mimo jiné
prostřednictvím přenosu jádra somatické buňky;
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Článek 14 návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí rámcový
program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků
(2018/0224(COD)).
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5) hazardní hry (činnosti související s výrobou, výstavbou, distribucí, zpracováním,
obchodem nebo softwarem);
6) obchod se sexuálními službami a související infrastrukturu, služby a média;
7) činnosti zahrnující živá zvířata pro pokusné a vědecké účely, pokud nelze zaručit
soulad s Evropskou úmluvou na ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné
vědecké účely2;
8) činnost v oblasti rozvoje nemovitostí, jako je činnost, jejímž jediným účelem je
renovace a opětovný pronájem nebo zpětný prodej stávajících budov, jakož i realizace
nových projektů; způsobilé však jsou činnosti v odvětví nemovitostí, které souvisejí se
specifickými cíli Programu InvestEU uvedenými v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení, nebo
se způsobilými oblastmi pro finanční a investiční operace podle přílohy II, jako jsou
investice do projektů energetické účinnosti nebo sociálního bydlení;
9) finanční činnosti, jako je nákup nebo obchodování s finančními nástroji. Zejména jsou
vyloučeny intervence zaměřené na odkup aktiv, který je určen pro rozprodávání
majetku, nebo na náhradní kapitál, který je určen pro rozprodávání majetku;
10)

činnosti, které jsou zakázány platnými vnitrostátními právními předpisy;

11)

vyřazování jaderných elektráren z provozu, jejich provoz, úpravu nebo výstavbu;

12)

investice související s dobýváním nebo těžbou, zpracováním, distribucí, skladováním
nebo spalováním pevných fosilních paliv a ropy, jakož i investice související
s těžbou plynu. Toto vynětí se nevztahuje na:
a) projekty, u nichž neexistuje žádná reálná alternativní technologie;
b) projekty týkající se prevence a omezování znečištění;
c) projekty vybavené zařízením pro zachycování a ukládání uhlíku nebo zachycování
a využívání uhlíku; průmyslové nebo výzkumné projekty, které v porovnání
s příslušnými referenčními hodnotami systému EU pro obchodování s emisemi
vedou k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů;

13)

investice do zařízení k odstraňování odpadu skládkováním. Toto vynětí se nevztahuje
na investice týkající se:
a) zařízení pro ukládání na skládku, která jsou doplňkovým prvkem průmyslového
nebo těžebního investičního projektu a u nichž bylo prokázáno, že skládkování je
jedinou reálnou možností, jak zacházet s průmyslovým nebo těžebním odpadem
vznikajícím při samotné činnosti;
b) stávajících zařízení skládky, která mají zajistit využívání skládkového plynu
a podporovat vytěžování skládek a opětovné zpracování těžebního odpadu;
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14)

investice do zařízení na mechanicko-biologickou úpravu (MBT). Toto vynětí se
nevztahuje na investice do modernizace stávajících zařízení MBT pro účely výroby
energie z odpadu nebo recyklace tříděného odpadu, jako je kompostování
a anaerobní digesce;

15)

investice do spaloven pro zpracování odpadu. Toto vynětí se nevztahuje na investice
týkající se:

Úř. věst. L 222, 24.8.1999, s. 31.
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a) zařízení určených výhradně ke zpracování nerecyklovatelného nebezpečného
odpadu;
b) stávajících zařízení, je-li účelem investice zvýšení energetické účinnosti,
zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání
materiálů z popela ze spalování za předpokladu, že tyto investice nevedou
ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení.
Prováděcí partneři nadále nesou odpovědnost za zajištění toho, že finanční a investiční
operace budou v okamžiku podpisu v souladu s kritérii pro vyloučení stanovenými v této
příloze, že budou tento soulad sledovat při provádění projektu a že v případě potřeby
přijmou vhodná nápravná opatření.
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