
                                  
 
 
Hospodářská komora České republiky a Ministerstvo financí České republiky si Vás dovolují 
pozvat na setkání se zástupci Mezinárodní finanční korporace (International International 
Finance Corporation, IFC) skupiny Světové banky se zaměřením na  „Doing business with 
International Finance Corporation (IFC)”.  
 
Hlavním cílem této akce je zvýšit povědomí českých podnikatelských subjektů o fungování 
této instituce a poskytnout jim informace pro případnou účast v projektech IFC.     
 
Datum            31. října 2014, 9:30 – 12:00 

Místo  Ministerstvo financi, Letenská 15, Praha 1  

 

Cíle  
1. objasnit  principy participace v projektech IFC  
2. diskutovat možnosti spolupráce českých podnikatelských subjektů s IFC 
3. umožnit českým subjektům prezentovat své zájmy a  zkušenosti  
4. navázat nezbytné kontakty přímo s IFC 

 
 

V případě zájmu zúčastnit se tohoto setkání registrujte se v termínu nejpozději do 30.10.2014 
na emailovou adresu talafus@komora.cz v kopii na pavla.knotkova@mfcr.cz 
 
Participace je zdarma. Setkání bude probíhat v anglickém jazyce.  
 
Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation – IFC)  
 
IFC, člen skupiny Světové banky, je celosvětově největší rozvojovou institucí výlučně 
zaměřenou na rozvoj soukromého sektoru v rozvojových zemích. IFC je vlastněna 184 
členskými zeměmi a působí ve více než 100 zemích. Vedle poskytování finančních 
prostředků, IFC poskytuje také poradenství soukromému a vládnímu sektoru.  
 
IFC má tři hlavní druhy činností: (i) investiční služby, (ii) poradenské služby a (iii) Asset 
Management. IFC poskytuje krátkodobé a dlouhodobé financování, které je zkombinováno s 
poradenstvím.  
 
Další aktivitou IFC je podpora projektů, které financuje, poskytováním poradenských služeb 
soukromému sektoru a vládám, a to především v oblastech: přístup k financování, corporate 
governance, environmentální a sociální udržitelnost, investiční prostředí a infrastruktura. 
Velká část poradenské aktivity je financována donorskými partnery IFC prostřednictvím 
svěreneckých fondů (nevázaných) nebo prostřednictvím nástrojů s regionálním či tématickým 
zaměřením.  
 
IFC finanční produkty a investiční služby zahrnují: Úvěry (Loans) na vlastní účet: A-loans, 
Syndikované úvěry (Syndicated Loans), Vklady do jmění společnosti (Equity Finance), 
Strukturované financování (Structured Finance), Svěřenecké fondy (Trust Funds), Asset 
Management Company 
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