Podpora pro startupy v ČR (po)roste
Tisková zpráva
Praha (24. listopadu 2015) – Zahraniční experti uvítají plán pro národní
inovační fond k posílení ekosystému pro start-up firmy. Ale upozornili, že to
není jen o penězích.
Summit Týdne podnikání 2015 nebyl jen o dobrém networkingu nebo skvělých workshopech,
ale také o možnosti zapojit se do diskuze ohledně budoucí podpory start-up firem ze strany
státu. V rámci panelové diskuze organizované a vedené Nadačním fondem Start it Up! a ELAI
si vyměnili názory a zkušenosti experti z Německa a Izraele se zástupci Ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO), kteří jsou zodpovědní za Národní inovační fond. Experti plány ministerstva
uvítali, nicméně upozornili na rizika a úskalí takových řešení s poukazem na zkušenosti z
domoviny.
Česká republika si totiž podle různých studií stále nestojí dobře v přístupu k rizikovému
kapitálu a jeho efektivnímu využití. To se ukazuje v objemu rizikového kapitálu, který sice stále
roste, ale pořád zůstává v evropském měřítku podprůměrný. Problém spočívá ve špatné
dostupnosti rizikového kapitálu, zejména pro růst inovativních start-up firem. Ukázal to
například výzkum Global Entrepreneurship Monitor pro Českou republiku, který si objednalo
MPO, kde financování vychází jako problém primárně pro start-up firmy, které chtějí
komercializovat inovace a nevěří dotacím, resp. nevěří, že by státní podpora byla užitečná pro
jejich podnikání.
Hlavním smyslem tematické panelové diskuze v rámci Summitu bylo diskutovat o této
problematice s mezinárodní odbornou veřejností. Panelu se zúčastnili vedle Petra Očka
z MPO také Ruth Cremer z německého Hightech Gruenderfondu (HTGF), jako zástupci státní
iniciativy v oblasti rizikového kapitálu, dále Marius Weber z německého inkubátoru Rheingau
Founders, Jacob Fass z Izraele, coby expert pro budování Seed fondu pro MPO nebo Petr
Škoda z KPMG a Michael Broda z nadačního fondu Start it Up!. „Příklady programu Yozma v
Izraeli či seed fondu HTGF v Německu ukazují, jak se dá úspěšně podpořit ekosystém
inovativních startupů a proto MPO využívá zkušenosti těchto programů pro přípravu
Národního inovačního fondu", komentoval toto téma Petr Očko, ředitel útvaru finančních
nástrojů na MPO.
Trh v oblasti rizikového kapitálu je v pohybu na celém světě a potvrzuje určitou revitalizaci po
hospodářské krizi. To na úvod diskuze na bázi aktuální studie KPMG komentoval Petr Škoda,
partner v KPMG. Další závěr představené studie byl, že tento růst není rovnoměrný ve všech
fázích investičního cyklu. V diskuzi dále zaznělo, že německý HTGF patří k nejaktivnějším

investorům v Evropě v oblasti raných fází investic do start-up firem. Jeho hlavní silnou
stránkou je nezávislé postavení, které je řízeno profesionály se znalostmi z oboru, kteří mají
vlastní zkušenosti se zakládáním firem. Vedení také klade důraz na budování ekosystému pro
podporu do investovaných firem, např. přes síť koučů. Další zajímavostí je zapojení velké části
německého průmyslu coby investorů do, v současné době dvou, fondů o celkové velikosti 600
milionů Euro.
Hlavními závěry panelové diskuze bylo, že MPO je na dobré cestě se záměrem vybudovat
státní inovační fond, který má podpořit nejen etablované firmy při jejich expanzi, ale také rané
fáze start-upů, například při zakládání firem při univerzitách. Podobný model uplatňuje právě
HTGF, který investuje hlavně do firem, které jsou mladší než jeden rok. Přítomní experti
s poukazem na své zkušenosti upozornili na to, že pro takové fondy existují dva hlavní faktory
úspěchu. První popsali tak, že by se řízení takového fondu mělo nechat na profesionálech
z oboru typu HTGF. Jako druhý uvedli, že to není jen o penězích, ale také o měkkých
elementech, které firmy a nápady dělají atraktivní. Těmi se myslí např. využití koučů a mentorů
pro start-up firmy anebo správná ochrana duševního vlastnictví, jak to zdůrazňovali Marius
Weber a Michael Broda. Na základě vlastních zkušeností k tomu Michael Broda dodal: „Vážím
si podpory, jak jí nabízí například TAČR nebo i budoucí program Trio, který umožňuje
realizace vysoce nadějných, ale také rizikových projektů v oblasti výzkumu a vývoje, do
kterých by se jinak neinvestovalo.“
Za organizátory doplnila Martina Jakl, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Start it Up!
a moderátorka panelu: „Panelová diskuze byla z hlediska nadačního fondu, který chce vylepšit
prostředí pro komercializace výsledků vědy a výzkumu, velice přínosná, protože ukazuje, že
společná podpora státu a soukromých subjektů projektu ve fázi seed je přínosná pro rozvoj
inovačního a startupového prostředí,“ a Lukáš Sedláček, ředitel ELAI: „Jsme ve velmi nadějné
situaci, kdy se představitelé státní správy chtějí inspirovat zkušenostmi Izraele a Německa při
nastavování optimálního startup ekosystému. Kéž by se v ČR podařilo nastavit takový systém
podpory, abychom byli brzy srovnatelným státem, jako obě tyto startupové velmoci.“

Kontakt a další informace:
Tomáš Bouška
Project Manager GEW 2015 I +420 601 593 991 I bouska@elai.cz
European Leadership & Academic Institute v.o.s.
Jungmannovo náměstí 3, 110 00 Praha 1
ELAI.cz
www.tydenpodnikani2015.cz
Martina Jakl
Předsedkyně správní rady nadačního fondu Start it Up! a moderátor panelové diskuze
I +420 775 740 006 I martina.jakl@start-it-up.cz
START IT UP!, nadační fond
Americká 340/31, 120 00 Praha 2
www.start-it-up.cz

