Nejlepší české startupy budou oceněny na Summitu Týdne podnikání
Tisková zpráva

Praha (18. listopadu 2015) 
Kdo je nejnadějnějším českým startupem? To se

dozvíme 19. listopadu na pražském Summitu Týdne podnikání 2015
pořádaným European Leadership & Academic Institute (ELAI).
Z nominovaných TOP100 nadějných firem bylo vybráno TOP 10
nejperspektivnějších, které se utkají o prvenství na Start it Up! Pitch Day 2015.
Tři vítězné projekty ve čtvrtek ocení i návštěvníci Summitu.
Že Češi umějí vyrábět nejen auta a vařit dobré pivo, ale rodí se tu i spousta
nadějných mladých firem a startupů, to dokazuje soutěž TOP100 a Pitch Day Start it
Up! 2015 nadačního fondu Start it Up! a ELAI. Mezinárodní tým expertů na
podnikání vybral 100 mladých a perspektivních firem, které mohou obohatit nejen
tuzemskou ekonomiku. Tři nejlepší ocení na pražském 
Summitu Týdne podnikání
2015
, dne 19. listopadu od 18:30h v Kongresovém centru Praha.
Ze stovky předem vytipovaných mladých firem vybrali experti na podnikání 10
nejvíce perspektivních, které před mezinárodní porotou představí svůj projekt na
Start it Up! Pitch Day 2015. Mezi kritéria výběru a hodnocení TOP100 patří například
maximální staří firmy čtyři roky, inkorporace či založení v České republice, kvalita
podnikatelského záměru (nový nebo inovativní produkt, služba nebo business
model), možnost mezinárodního růstu či potenciál managementu firmy.
Letos jsou mezi nominovanými firmami zastoupeny různé obory, ve kterých je Česko
silné. Není to jen firemní IT, ale třeba také zemědělství či strojírenství. Ukazuje se,
že služby a nové formy byznys modelu „táhnou“ nejen v oblasti pro koncové
uživatele, ale také ve firemních službách. „Jsme velice rádi, že se mezinárodní
porotě neukazujeme jen jako země, která umí programovat, ale také má ambice
v jiných oblastech. To vidíme čím dál více u projektů, které se představují přímo u
nás v nadačním fondu,“ zdůrazňuje Martina Jakl, předsedkyně správní rady Start it
Up!. „Těší nás, že se české startupy prosazují i mezinárodně. Přeji soutěžícím
mnoho zdaru a hlavně úspěch mezinárodního dosahu,” dodává Lukáš Sedláček,
ředitel ELAI.
Vybraných 10 nejperspektivnějších firem, které představí svůj projekt před
mezinárodní porotou (v alfabetickém pořadí):
1. 101 Touch
2. 3Dsimo

www.101touch.com
http://3dsimo.com/

3. Ajo
4. Babysitting Today
5. CF Plus
6. PresentiGO
7. Reservio
8. Rohlík
9. Single Case
10. Teskalabs
11. Zeerat

www.ajo.cz
www.babysitting.today/cs
www.cfplus.cz
www.presentigo.com
www.reservio.com
www.rohlik.cz
www.singlecase.cz
www.teskalabs.com
www.zeerat.com

(Dvě firmy dosáhly identického bodového hodnoceni, z toho důvodu byl Pitch Day
rozšířen o jednu firmu.)
Dále byly odbornou komisí Start it Up! vybrané dva projekty na tzv. Wild Cards, které
nesplňují například kritéria jako věk, nicméně jsou tak zajímavé, že se také zapojí
do Start it Up! Pitch Day 2015. Tyto dvě firmy jsou:
● Nebulo
● Virtubio (dříve Virtual Job)
Z těchto třinácti firem porota vybere tři nejlepší, kterým budou předány ceny od
Nadačního fondu Start It Up!, ELAI, společnosti HP a Nupharo během slavnostního
vyhlášení v závěru Summitu Týdne podnikání 2015. Návštěvníci Summitu budou
moci laureáty TOP 3 ohodnotit vlastní diváckou cenou prostřednictvím 
aplikace
Myia
. Vítěze diváckého hlasování samostatně ocení společnost KPMG, coby silver
partner Summitu.
Porota, která vybere tři nejlepší firmy:
● Michael Broda, člen správní rady nadačního fondu Start it Up!
● Ruth Cremerová, ředitelka investic HighTech Gründerfonds
● Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
● Adam Kočí, spoluzakladatel Mia Capital
● Ondřej Krátky, spoluzakladatel a CEO Liftago
● Karel Kučera, generální ředitel CzechInvest
● Martin Lukeš, proděkan Fakulty podnikohospodářské VŠE
● Martin Michalov, Associate Manager KPMG Česká Republika
● Petr Nečas, člen poradního sboru nadačního fondu Start it Up!
● Ondřej Ptáček, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
● Jana Ryšlinková, spoluzakladatelka Nupharo
● Adam Šoukal, spoluzakladatel a CEO Investiční aukce
● Michal Vodrážka, člen realizačního týmu nadačního fondu Start it Up!
● Marius Weber, partner Rheingau Founders GmbH
● Michal Zálešák, ředitel Czech ICT Alliance
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