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Statistické údaje o zemi 
 

 
Obyvatelstvo 
 

Rozloha: 78 866 km2 

Obyvatelstvo: 10,65 milionu (2019) 

 

Hlavní demografické ukazatele České republiky pro rok 2019: 

 

● Narozených: 108 152 osob 

● Přirozený přírůstek obyvatelstva: 1 269 

● Migrační přírůstek: 6 026 osob 

● Muži: 5 181 723 (odhad k 31.12.2019) 

● Ženy: 5 397 628 (odhad k 31.12.2019) 

 

Věkové rozložení obyvatelstva 

 

Podle výpočtů nedávných publikací statistického oddělení OSN o demografických a sociálních 

statistikách. Na začátku roku 2020 mělo obyvatelstvo České republiky následující věkové 

rozložení: 

 

13.5 70.2 16.3 

 
 - podíl osob mladších 15 let 

 - podíl osob ve věku 15 až 65 let 

 - podíl osob starších 64 let 

V absolutních číslech: 

- 1 423 029 mladých lidí do 15 let (muži: 731 351 / ženy: 691 678) 

- 7 427 128 osob starších 14 let a mladších 65 let (muži: 3 737 262/ ženy: 3 689 866). 

- 1 729 195 osob starších 64 let (muži: 689 351/ženy: 1 039 844) 

 

   Česká republika 

 



 
 

 

Níže je uveden zjednodušený model pyramidy věku a pohlaví, ve kterém jsou uvedeny pouze 

tři věkové skupiny převzaté z výše uvedených údajů: 

 

  

 

 

Jak vidíme, věková pyramida České republiky má regresivní nebo klesající typ. Tento typ 

pyramidy se běžně vyskytuje ve vysoce rozvinutých zemích. V zemích s poměrně vysokou 

úrovní zdravotní péče a vzdělání občanů. Díky relativně nízké úmrtnosti a porodnosti má 

obyvatelstvo vysokou střední délku života. Všechny tyto faktory spolu s mnoha dalšími vedou 

ke stárnutí populace (zvyšování průměrného věku obyvatelstva).1 

 

Mládež 

Počet podnikatelů v České republice se v loňském roce snížil o 20 000. Podnikat začalo téměř 

60 tisíc lidí. Zároveň 45 tisíc lidí ukončilo podnikání a dalších 35 tisíc podnikatelů bylo 

vymazáno z registru v souvislosti s odejmutím oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského 

úvěru. Vyplývá to z analýzy údajů společnosti CRIF.  

"Počet lidí, kteří každoročně začínají podnikat, je od roku 2014 velmi stabilní. V těchto letech 

začalo každoročně podnikat 57 až 60 tisíc fyzických osob. Trochu jinou situaci jsme však 

zaznamenali v počtu osob, které podnikání ukončily. 

Nejvíce lidí začalo loni podnikat v Praze (9567), ve Středočeském kraji (7810) a v 

Jihomoravském kraji (6786). Naopak nejméně lidí začalo podnikat v Karlovarském (1405), 

Libereckém (2380) a Plzeňském kraji (2838). 

Většina fyzických osob začala podnikat ve zpracovatelském průmyslu, a to 8664. Následovaly 

profesní, vědecké a technické činnosti, ve kterých začalo podnikat 7590 osob, a stavebnictví se 

7272 novými podnikateli. Nejvíce osob skončilo v podnikání (13522), ve zpracovatelském 

průmyslu (5818) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (5681). Nejvíce 

podnikatelů loni podnikalo ve zpracovatelském průmyslu (2846), v profesních, vědeckých a 

technických činnostech (1909) a v informačních a komunikačních činnostech (1902). Naopak 

                                                      
1 Zdroj: Údaje z této části vycházejí z nejnovějších publikací statistického oddělení OSN v oblasti demografických a sociálních 

statistik. 
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počet živnostníků klesl v obchodě o 7809 a v hotelích a restauracích, kde ubylo 453 

podnikatelů. 

Česká národní banka k 1. dubnu 2019 zrušila šestnáctkrát povolení k podnikání 120 000 

fyzických osob, které měly oprávnění k podnikání v oblasti pomocných finančních služeb, 

především jako zprostředkovatelé úvěrů a pojistných produktů. To se v dubnu projevilo i v 

obchodním rejstříku. Zde bylo vymazáno 35 000 podnikatelů v pomocných finančních 

službách. Zbytek fyzických osob měl oprávnění i pro jiné obory, a proto v registru zůstali. Toto 

jednorázové očištění údajů se nepromítlo do statistiky o zániku oprávnění podle odvětví.2 

Česká byrokracie brzdí růst mladých firem. Místní začínající firmy se potýkají s obtížnějšími 

podmínkami pro start a rozvoj v tuzemsku než v zahraničí. Podle Světové banky se Česká 

republika umístila na 81. místě. ze 190 ekonomik na světě. Před Českou republikou se umístilo 

Slovensko, Slovinsko a Maďarsko. Odnož celosvětové neziskové organizace Start-up 

Weekend se tímto problémem vážně zabývá. Česká republika neobstojí ve srovnání se 

zahraničními ekonomikami právě kvůli byrokratickým překážkám. 

                                                      

2Kurz: https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/analyza-pocet-podnikatelu-v-cesku-se-loni-snizil-o-20-000-1366309 

  

Zdroj: Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR 

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/analyza-pocet-podnikatelu-v-cesku-se-loni-snizil-o-20-000-1366309


 
 

 

České začínající firmy mají od samého počátku potíže, je pro ně obtížné jak založit firmu, tak 

najít investice, a legislativa tomu nepomáhá. Studie Aspen Institute potvrzuje informace, že v 

České republice chybí odborníci na tuto oblast, není dostatek nezávislých institucí, které by 

přispívaly k rozvoji mladých firem. 

Start-up Weekend je jen jednou z mála organizací, které v tomto odvětví pracují a zaštiťují 

začínající podnikatele v oblasti IT a pořádají hackathony v různých městech po celém světě. 

Akce Start-up Weekend v České republice trvá 54 hodin a během této doby musí účastníci 

předložit své plány nebo nápady na vytvoření start-upu. Jejich úkolem je také přesvědčit o 

svém nápadu ostatní, vytvořit tým a pokusit se promyslet strategii svého projektu. Hackathon 

je především vzdělávací akce. Pomáhá lidem bez technického základu pochopit, co znamenají 

technologie v moderním světě a jak na jejich základě vytvořit firmu. Díky Start-up Weekendu 

se v Praze objevily projekty jako Kumšt.art (online burza a galerie mladého umění) nebo start-

up BookVoyager. 

 

Kultura startupů v České republice 

Česká republika je jednou z nejkrásnějších zemí střední Evropy a může být zajímavým místem 

pro založení nové společnosti. Ne vše je v Česku je dostupné pro rozvoj inovací jako v 

Estonsku, ale ČR má své výhody. Několik příkladů: příznivé prostředí pro rozvoj podnikání a 

geografická poloha, země se nachází v samém středu Evropy. Česká republika je známá díky 

svým vynálezům a objevům: Otto Wichterle vynalezl kontaktní čočky, Yan Yansky objevil čtyři 

krevní skupiny a antivirový program AVAST byl také vynalezen v ČR. V následující části 

nahlédneme do moderních startupových ekosystémů České republiky. 

 

 

Podnikání - Otevření podniku v České Republice 

 

Podle studie Světové banky trvá založení nové firmy v České republice v průměru sedmnáct 

dní. Jedná se o náročný proces, proto je vhodné využít pomoci právního experta. 

České zákony umožňují cizincům podnikat za stejných podmínek jako českým podnikatelům. 

Za účelem podnikání je žadatelům obvykle vydáno pobytové vízum na dobu devadesáti dnů až 

jednoho roku. Po uplynutí této doby lze vízum buď prodloužit, nebo vydat povolení k 

dlouhodobému pobytu na další dva roky. 3 

 

                                                      
3  Source: Czech Republic Guide: Starting a business, Establishing a company in the Czech Republic: According to a World 

(justlanded.com) 

https://www.justlanded.com/english/Czech-Republic/Czech-Republic-Guide/Business/Starting-a-business#:~:text=Czech%20law%20enables%20foreigners%20to%20run%20their%20business,a%20period%20of%20ninety%20days%20to%20one%20year.
https://www.justlanded.com/english/Czech-Republic/Czech-Republic-Guide/Business/Starting-a-business#:~:text=Czech%20law%20enables%20foreigners%20to%20run%20their%20business,a%20period%20of%20ninety%20days%20to%20one%20year.


 
 

 

V oblasti inovací země sice nepatří mezi přední země, ale obecně má Česká republika dobré 

postavení. V globálním inovačním indexu se země umístila na 27. místě a v globálním indexu 

konkurenceschopnosti na 29. místě. Za pozornost stojí i skutečnost, že 50 % aktivního 

obyvatelstva jsou podnikatelé, to znamená, že podmínky pro otevření a rozvoj podnikání jsou 

příznivé. Následuje několik tipů, jak a proč je zajímavé z hlediska rozvoje podnikání  zahájit 

svůj startup v České republice. 

1. Založení firmy v České republice nevyžaduje mnoho času ani peněz. Základní kapitál s.r.o. je 

od 1 koruny, dokumenty sepisuje notář a poté se podává žádost k obchodnímu soudu. 

 

2. V České republice je méně začínajících podniků než v ostatních zemích EU. Podle Eurostatu 

je v České republice 42 % inovačních firem, zatímco evropský průměr je 49,1 %. 

4 

3. Pokud se na to podíváme z hlediska ekonomických oblastí, nejoblíbenějšími směry pro startupy 

v České republice jsou hry, zábava a cestování (18 %), webové služby (15 %) a nejméně 

oblíbenými oblastmi pro startupy jsou oblasti zemědělství, potravinářství, life science (2 %) a 

maloobchod (2 %). 

 

4. 20 % všech startupů působících v České republice je zahraničních. 

 

5. V České republice sídlí několik velkých mezinárodních center a korporací, například Motorola, 

Microsoft, Red Hat, IBM a NXP. 

 

                                                      
4 Kurz: https://events.withgoogle.com/google-for-startups-cz/ 

 

https://events.withgoogle.com/google-for-startups-cz/


 
 

 

6. Země má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. (Nižší než 4 %). V České republice 

není nedostatek pracovních míst v oblasti IT, naopak je zde nedostatek IT specialistů. Z tohoto 

důvodu mzdy vývojářů neustále rostou, a to i těch, kteří svou kariéru teprve začínají. 

 

7. Významnou výhodou České republiky jsou její ceny. Je levnější než v ostatních zemích EU. 

Co se týče mzdy, průměrná mzda v zemi je 1115 eur a v Praze je průměrná mzda 1450 eur. 

 

8. I pro cizince existuje reálná šance najít v České republice investora pro projekt. Jako v případě 

zakladatele DAVINCI Alexeje Iljaše z Ukrajiny: rozhodl se pracovat v Česku a po vytvoření 

MVP se mu podařilo najít investici od Českého investičního fondu. 

 

9. V České republice existují komunity podnikatelů z různých oborů, včetně začínajících 

podnikatelů. Vstupem do některé z těchto komunit lze získat kontakty potřebné k propagaci 

svého projektu. 

 

10. Angel Investment Network působící v České republice je síť sdružující 1 266 059 podnikatelů 

a investorů z celého světa. Registrací na těchto stránkách můžete získat finanční prostředky pro 

svůj projekt. 

 

Konkrétní příležitosti k podnikání v České republice: 

- Pokročilé strojírenství - potenciál pro výrobní spolupráci; exportní příležitosti v 

automobilovém a leteckém průmyslu. 

- Biotechnologie - prioritní oblast růstu pro českou vládu 

- Spotřební zboží - rostoucí poptávka po oděvech a módě, bytovém textilu, doplňcích a toaletních 

potřebách. 

- Design a kreativní a mediální průmysl (film) - britské podniky mohou využít mezinárodní 

pověsti Spojeného království. 

- Potraviny a nápoje - chutě Čechů se rozšiřují, vysoký počet zahraničních návštěvníků země 

- Zdravotnictví - služby v oblasti řízení zdravotní péče, zdravotnické prostředky a výrobky 

životního stylu 

- Průmyslový textil - expandující odvětví 

- Inovace - více odvětví, např. nanotechnologie; rostoucí síť; příležitosti k prezentaci vynikající 

kvality Spojeného království 

  

Národní priority České republiky je modernizovat a rozšířit telekomunikační sítě a sektor IT.5 

 

 

 

                                                      
5 Source: Czech Republic Guide: Starting a business, Establishing a company in the Czech Republic: According to 

a World (justlanded.com) 
 

https://www.justlanded.com/english/Czech-Republic/Czech-Republic-Guide/Business/Starting-a-business#:~:text=Czech%20law%20enables%20foreigners%20to%20run%20their%20business,a%20period%20of%20ninety%20days%20to%20one%20year.
https://www.justlanded.com/english/Czech-Republic/Czech-Republic-Guide/Business/Starting-a-business#:~:text=Czech%20law%20enables%20foreigners%20to%20run%20their%20business,a%20period%20of%20ninety%20days%20to%20one%20year.


 
 

 

České startupy 

Existuje mnoho startupových projektů z České republiky, které zaznamenaly celosvětový 

rozmach a jsou rozšířeny a využívány po celém světě. 

- AVAST Software a AVG Technologies 

AVAST Software je česká společnost, která vyvíjí software pro zabezpečení informací. 

Antivirus Avast patří mezi deset nejoblíbenějších antivirů na světě. 

V roce 2016 společnost AVAST Software oznámila svůj záměr koupit další českou společnost 

- AVG Technologies, která rovněž vyvíjí antivirový software. AVG Anti-Virus obsahuje 

skener souborů, e-mail a funkci automatické aktualizace. 

- Kiwi.com 

Vyhledávač levných jízdenek na železnici, autobus a letadlo. Společnost vytváří trasy, které 

umožňují cestujícím přestupovat z letadel na autobusy a vlaky na kterémkoli kontinentu. Denně 

se na stránkách prodá přibližně 30 000 míst. 

- 3D pero 

Zařízení, s nímž můžete vytvářet trojrozměrné objekty - díky speciální výplni. S rukojetí lze 

také řezat, pájet a vypalovat dřevo. 

- Šimpanzi 

Společnost vyrábí energetické tyčinky a doplňky stravy pro sportovce. 

- Scinners - "Pocket Shoes" 

Hybrid ponožek a bot, pletené ponožky s hustou, ale pružnou podrážkou. Vhodné pro trénink 

v posilovně, ale i pro chůzi, jízdu na kolečkových bruslích nebo když se potřebujete rychle 

přezout. 

- Včelstvo 

Projekt byl založen v roce 2014 a specializuje se na poskytování rámců a nástrojů pro vytváření 

aplikačních programových rozhraní (API) a pohodlný způsob navrhování moderních 

cloudových aplikací. Tento startup získal v roce 2015 v San Francisku investici řady A ve výši 

6,8 milionu dolarů. 



 
 

 

- Jednodenní výlet 

Vítěz soutěže Women Startup Competition, celoevropské platformy pro rozvoj podnikání žen, 

která se koná nejprve na národní úrovni a poté na regionální v České republice. Projekt byl 

zahájen v roce 2016.  

Jedná se o službu, která spojuje cestující a místní řidiče a poskytuje turistům možnost navštívit 

místa, která nejsou dostupná veřejnou dopravou. 

- Marotic 

Mapová platforma, která umožňuje uživatelům sdílet informace o jejich oblíbených místech. 

Pomocí této služby můžete vytvářet komunity kolem konkrétních míst na základě specifických 

témat. 

- Actijoy 

Osobní trenéři a odborníci na výživu domácích psů. Zařízení, které sleduje všechny aspekty 

života vašeho psa: co a kdy jí a pije, jak je aktivní. Služba také pomáhá prodloužit život psa 

díky odhalení raných stádií onemocnění. 

 

Inkubátory a investoři 

České startupy jsou financovány ze soukromých fondů, rizikového kapitálu, business angels a 

crowdfundingu. 

Čeští rizikoví investoři jsou sdruženi v Asociaci soukromého a rizikového kapitálu. Tato 

organizace má 17 řádných členů a 46 přidružených členů. Čeští business angels jsou aktivními 

účastníky evropské sítě business angels. Pokud jde o rizikové fondy, mají k dispozici zcela 

odlišný objem prostředků a financování provádějí různými způsoby. 

Například investiční fond RSJ investuje především do rizikových fondů se silným 

managementem a jasnou strategií zaměřenou na zvýšení nákladů investičních projektů. RSJ 

Investment investoval do Credo Ventures, jednoho z nejznámějších a nejaktivnějších venture 

fondů v České republice. Zároveň RSJ Investments investuje do jednotlivých startupů. Mezi 

ně patří již zmíněný startup Apiary, Photoneo. Ten vyvíjí vysoce kvalitní 3D senzory, které 

umožňují výrobním zařízením přesně rozpoznat object 

 

 



 
 

 

Níže jsou uvedeni někteří aktivní čeští investoři: 

- Skupina RSBC 

Webové stránky: https://www.rsbcgroup.com/ 

Získaná částka: 100 milionů eur 

Celkový počet investic: 21 

Investuje do startupů, které vyvíjejí nové technologie v oblasti vzdělávání a zdravotní péče. 

Region - střední a východní Evropa, Velká Británie. Mezi projekty skupiny RSBC patří startup 

mooveez. Mobilní aplikace pro výuku jazyků pomocí filmů. V roce 2016 získala aplikace cenu 

Britské rady za "Nejinovativnější digitální produkt pro výuku jazyků". Aplikace je k dispozici 

ke stažení ve 20 zemích. 

- Miton 

Webové stránky: https://www.miton.cz/ 

Získaná částka: 100 milionů eur 

Celkový počet investic: 21 

Investiční společnost, která investuje do inovativních digitálních B2C společností. Fond byl 

založen v roce 1998. Mezi projekty patří startup ROSSUM, technologie založená na umělé 

inteligenci, která umožňuje strojům číst dokumenty stejně jako lidé. Dalším zajímavým 

projektem je v Česku oblíbený srovnávač cen Heureka. 

- Inven Capital 

Webové stránky: http://www.invencapital.cz/ 

Získaná částka: 74 milionů eur 

Celkové investice: 11 

Jde o fond rizikového kapitálu, který investuje do projektů v oblasti čistých technologií a nové 

energetiky. Fond investoval do startupů v Evropě i v Izraeli. JE pro ně důležité, aby byl 

obchodní model projektu schopný se adaptovat změnám, kromě sféry musí být potvrzen i 

prodej produktů. Mezi projekty financovanými fondem je i startup NEURON Soundware. 

Společnost vyvíjí software, který rozpoznává porouchaná auta podle zvuku. Software dokáže 

rozpoznat poruchy v provozu jakéhokoliv zařízení; od klimatizačních systémů až po 

převodovky automobilů. 

 

https://www.rsbcgroup.com/
https://www.miton.cz/
http://www.invencapital.cz/


 
 

 

- Credo Ventures 

Webové stránky: https://www.credoventures.com/ 

Získaná částka: 71 milionů EUR 

Celkový počet investic: 22 

Specializují se na financování startupů ze zemí střední a východní Evropy, které jsou v raných 

fázích vývoje. Investovali do projektů v oblasti IT, internetu, mobilních komunikací a 

zdravotnictví. Přispívají na projekty částkami od 50 tisíc do 6 milionů eur. Jedním z projektů, 

které investor financoval, je startup Supernova. Jedná se o nástroj, který kombinuje design a 

vývoj. Pomocí této služby jsou všechny prvky designu převedeny do hotového kódu pro iOS, 

Android a React Native. Každá obrazovka nakreslená designérem je plně zakódována s 

ohledem na vlastnosti podporovaných platforem. 

- Podniky Tilia Impact 

Webové stránky: https://tiliaimpactventures.cz/en/ 

Vybraná částka: 2,6 milionu eur  

Celkový počet investic: 11 

Fond sociálního podnikání. Poskytuje flexibilní půjčky, přímé investice a mezaninové 

financování. Fond byl založen v červenci 2018. Financoval projekt Datlab, české IT společnosti 

specializující se na dolování a analýzu dat se zaměřením na veřejné zakázky. Cílem projektu 

je podpora transparentnosti, efektivity a kvality veřejných zakázek. 

 

Akcelerátory 

V České republice působí desítky inkubátorů a akcelerátorů. Některé z nich jsou připraveny 

pracovat se startupy z různých oborů, jiné jsou šité na míru určitým segmentům trhu. Řada 

startupů a inkubátorů funguje jako investoři: člověk investuje do startupu za podíl na projektu. 

Existuje mezi nimi investiční fond a inkubátor UP 21. 

UP 21 spolupracuje i se startupy, které jsou teprve ve fázi plánování, nejdůležitější je dobrý 

nápad. V současné době je 13 startupů v inkubaci a 17 inkubovaných projektů je v portfoliu 

investora. Celkem UP21 za dobu svého působení investovala do startupů 122 milionů korun, 

tedy 5,3 milionu dolarů. Jedním z nejzajímavějších projektů, které tento investor financoval, je 

startup NutritionPro. Jedná se o službu, která určuje složení těla člověka a s přihlédnutím k 

němu vytváří jídelníček na míru. Pomocí programu si lze také objednat dodávku jídla 

připraveného přímo pro sebe a obsahujícího potřebné stopové prvky pro vaše tělo. 

https://www.credoventures.com/
https://tiliaimpactventures.cz/en/


 
 

 

Dalším inkubátorem, který se staví do role investora, je Al Startup Incubator. Byl založen v 

roce 2017 v Praze a pomáhá při rozvoji a propagaci podnikatelských projektů v oblasti umělé 

inteligence, zejména se jedná o startupy, jejichž produkty souvisejí s umělou inteligencí: 

strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, automatizace robotiky, doplněné o realitu. 

Investuje až 500 000 dolarů ve výši 10-30 % nákladů na projekt. 

Akcelerátor CzechAccelerator spolupracuje se startupy bez ohledu na oblast, které se týkají. 

Tříměsíční program se může týkat projektů, které vyvíjejí inovativní produkt nebo službu a 

mají vysoký růstový potenciál. 

Biotechnologické centrum i&i Prague pracuje na projektech z oblasti MedTech, BioTech, 

lékařské diagnostiky a detekce léčiv. Akcelerátor Startupbootcamp Commerce pomáhá 

startupům, které působí v oblasti obchodu, StartupYard - technologickým projektům z oblasti 

AR / VR, Deep Tech, AI, strojového učení, blockchainu, kryptografie, robotů, IoT a 

kybernetické bezpečnosti. Poslední zmíněný akcelerátor navíc nedělá rozdíl mezi českými a 

zahraničními účastníky, jakmile se startup do programu zapojí, má přístup nejen k odborné 

podpoře, ale i k financování. 

 

Právní plán pro podnikatele 

1. Přeshraniční poskytování služeb 

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak začít podnikat v Česku jako cizinec, je přeshraniční 

poskytování služeb. Tímto způsobem si můžete snadno otestovat trh. Podnikatelský subjekt z 

EU nepotřebuje v tomto případě žádné povolení od českých úřadů. Jde v podstatě o 

jednorázovou práci na zakázku, nemělo by docházet k pravidelnému dojíždění do ČR. V tomto 

nastavení můžete poskytovat odborné služby a prodej a přepravu zboží ze zahraničí do ČR - k 

tomu postačí internetový obchod v českém jazyce a dodržování zákona o ochraně spotřebitele. 

Pokud se podnikání rozroste, budete se muset registrovat k DPH a pražská virtuální kancelář 

nebo kontaktní místo bude mít význam. 

 

 

 



 
 

 

Pokud se zahraniční podnikatelé rozhodnou podnikat v České republice pravidelně, mají další 

dvě možnosti: 

2. samostatně výdělečně činná osoba nebo osoba na volné noze 

Pokud chtějí založit právnickou osobu, mohou požádat o živnostenské oprávnění. Jako 

živnostník na volné noze musí splňovat stejné podmínky jako každý český podnikatel, tj. 

bezúhonnost (která se ověřuje v ČR i v trestním rejstříku jeho domovské země) a získat souhlas 

se sídlem firmy dle vlastního výběru. Následně se zaregistruje na finančním úřadě k dani z 

příjmů, u České zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení nebo si objedná 

službu založení české firmy u Profi-kanceláře. 

3. Založení právnické osoby nebo společnosti 

Právnická osoba má vlastní právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. U obchodní 

společnosti je možný libovolný počet vlastníků a jejím jménem jedná pověřený orgán nebo 

ředitel(é). Pro její založení jsou nutné písemné stanovy. Právnická osoba vzniká (rodí se) dnem 

zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku. .6 

 

Závěr 

Startupový ekosystém České republiky se aktivně rozvíjí. Inovativní projekty, které jsou u nás 

zahajovány, se týkají různých oblastí: od zábavy, cestování a vývoje webových služeb až po 

kybernetickou bezpečnost a internet věcí. V zemi je vytvořeno příznivé prostředí pro rozvoj 

malých podniků; otevřít si vlastní firmu je poměrně jednoduché. V České republice je nízká 

nezaměstnanost a IT specialisté jsou velmi žádaní, takže pokud zde chcete rozjet svůj startup, 

je vhodné, abyste již měli v týmu svého vývojáře. Co se týče financování, v České republice 

působí mnoho rizikových fondů a investice lze získat také od podnikatelských andělů nebo 

umístěním svého projektu na crowdfundingové stránky. Svůj projekt můžete rozvíjet účastí v 

programech místních inkubátorů a akcelerátorů, kterých je poměrně hodně. Mnoho inkubátorů 

a akcelerátorů kromě mentoringu poskytuje také investice.7 

 

  

                                                      
6  Source: How to start business in Czechia, EU | Sídlo firmy a virtuální kanceláře v centru Prahy (profi-kancelar.cz) 
7  Source: https://medium.com/startup-jedi/the-startup-ecosystem-in-the-czech-republic-f97a1690907b 

 

https://www.profi-kancelar.cz/how-start-business-in-czechia/?lang=en
https://medium.com/startup-jedi/the-startup-ecosystem-in-the-czech-republic-f97a1690907b
https://medium.com/startup-jedi/the-startup-ecosystem-in-the-czech-republic-f97a1690907b


 
 

 

 

Statistické údaje o zemi 

 
Obyvatelstvo 

 

Rozloha: 131 957 km2 

Obyvatelstvo: 10.724.599 

 

● Muži: 5 208 293 

● Ženy: 5 516 306  

● Mládež: 1.667.431 

● Podnikatelé z řad mládeže: 4,48 %  

● Množství start-upů: Velikost řeckých startupů není snadno měřitelná. Odhaduje se, že 

se počet pohybuje kolem 2000 startupů. 

8 

 

 

                                                      
8 Zdroj: Analýza BCG, Crunchbase, Desktop research 

   Řecko 

 



 
 

 

Každý, kdo chce v Řecku začít podnikat, má 7 možností: 

 

1. Podnik s ručením omezeným: Společnost s ručením omezeným je v Řecku zatím 

nejběžnějším a nejpreferovanějším podnikatelským subjektem pro založení malého a středního 

podniku. Tento typ podniku vyžaduje alespoň jednoho společníka a jednoho ředitele. Tím může 

být buď právnická osoba, nebo fyzická osoba bez ohledu na její státní příslušnost. Pro založení 

podniku je požadována minimální částka 4500 Eur.  

2. Soukromý kapitálový podnik: Tento typ je podobný podniku s ručením omezeným, pouze 

s tím rozdílem, že je založen na základním kapitálu. Konkrétně lze strukturu soukromých 

kapitálových podniků založit se základním kapitálem 1 euro.  

3. Akciová společnost: U tohoto typu podniku je vyžadován jeden akcionář a tři členové 

představenstva, kterými mohou být fyzické nebo právnické osoby bez ohledu na jejich státní 

příslušnost. Pro založení podniku je požadována minimální částka 60000 Eur (tato částka by 

měla být zaplacena během prvních dvou měsíců, kdy bude společnost založena).  

4. Pobočka: Pro založení pobočky v Řecku by měl mít zakladatel bydliště v Řecku a měl by 

zde být registrován alespoň jeden akcionář a jeden ředitel.  

6. Société Anonyme: Tento typ podniku může založit jedna nebo více osob. U tohoto typu 

podniku je odpovědnost společníků omezena výší kapitálu, který do podniku vložili. 

7. Obecné partnerství v Řecku (Omorthymi Eteria (OE): Všichni společníci ručí společně 

za dluhy společnosti bez omezení odpovědnosti. 

 

 

Místní národní soutěže 

 

Některé z kroků, které byste měli dodržet, jsou uvedeny níže: 

 

1. Zvolte odbornou činnost a odpovídající číslo kódu odborné činnosti daňového úřadu 

(KAD). Lze vykázat jednu hlavní činnost a několik vedlejších. 

 

2. Uveďte místo (sídlo) podnikání. Pokud je místem podnikání nemovitost, kterou 

vlastníte nebo ke které máte užívací právo, musíte předložit formulář E9 finančního 

úřadu, který uvádí kompletní majetek daňového poplatníka. V případech, kdy vám 

rodiče nebo příbuzní nabízejí bezplatné užívání nemovitosti, musí rodiče podepsat 

notářsky ověřené prohlášení o této skutečnosti a předložit své formuláře E9 a E1, dopis 

s podrobnými údaji o celkovém ekonomickém stavu poplatníka a všech jeho příjmech. 

Dále musí podat online prohlášení prostřednictvím online platformy TAXIS finančního 

úřadu, v němž dar deklarují obdarovanému. 

 

3. Předběžně se zaregistrujte u fondu sociálního pojištění EFKA a obchodní komory. 

 

4. Zaregistrujte se na daňovém úřadě, pod který spadá místo sídla firmy, a zahajte 

podnikatelskou činnost. Zde je třeba předložit veškerou dokumentaci shromážděné v 

předchozích krocích. Na finančním úřadě je také třeba vyplnit formulář M2, včetně 

https://www.efka.gov.gr/el


 
 

 

číselného kódu podnikatelské činnosti, a obdržet potvrzení, že podnikání bylo ohlášeno 

na finančním úřadě. 

 

5. dokončit registraci u EFKA a obchodní komory. Za tímto účelem je třeba předložit 

EFKA fotokopii potvrzení finančního úřadu o zahájení podnikání. Dále je třeba 

zakoupit razítko s názvem, předmětem činnosti, adresou, telefonním číslem, místním 

finančním úřadem a daňovým registračním číslem podniku, jakož i knihu příjmů a 

výdajů a knihu příjmů. 

Poznámka: Pokud váš podnik vyžaduje pokladní automat, je třeba jeho provoz nahlásit 

prostřednictvím systému TAXIS.  

 

 

Cizinec 

 

Pokud jste cizinec v Řecku a chcete v Řecku založit podnik, měli byste dodržet několik kroků. 

Nejprve byste měli najít název pro svůj podnik (takový, který nepoužívá jiná společnost v 

Řecku) a poté přistoupit k registraci názvu společnosti. V závislosti na typu podnikání, které 

chcete vykonávat, si musíte vybrat podnikatelskou činnost.  V dalším kroku byste si měli zvolit 

podnikovou strukturu pro své podnikání a připravit návrh společenské smlouvy, ve které 

uvedete všechny důležité údaje týkající se podniku (např. společníky, podíly, typ podniku, 

počáteční kapitál atd.). Po vyplnění této části byste měli po prvním návrhu přistoupit k 

potvrzení o založení společnosti s MOA. Nakonec se na ověření registrace podniku bude 

podílet obchodní komora. 

 

 

Kultura startupů v Řecku 

 

Startupem je mladá společnost, kterou založil jeden nebo více podnikatelů s cílem vyvinout 

jedinečný produkt nebo službu a uvést ji na trh. Typický startup má ze své podstaty tendenci 

fungovat s minimálním rozpočtem a počáteční financování zajišťují zakladatelé nebo jejich 

rodiny. 

 

 

 

Startupy pro mládež 

 

- Augmenta 

Augmenta je agrotechnologický startup založený v roce 2017 v Aténách dvěma zemědělci 

a inženýry vestavěných systémů, který nabízí řešení založené na umělé inteligenci 

sestávající z hardwarového zařízení a webové platformy, jež skenuje a analyzuje plodiny. 

Cílem je umožnit zemědělcům být informování před rozhodování. Odhaduje se, že 

https://www.augmenta.ag/


 
 

 

zemědělská výkonnost se zvýší o 12 %, použije o 13 % méně chemikálií a zlepší se 

množství bílkovin o 15 %. 

 

- Spotawheel 

Zakladatel Haris Arvanitis, obchodní konzultant, pracoval pro velkou telekomunikační 

společnost, dokud ho nenapadlo založit si vlastní firmu, protože se v něm objevila osobní 

potřeba. Nápad se velmi rychle osvědčil a on našel další dva společníky v roce 2016 spustil 

Spotawheel tím, že vytvořil nástroj, který usnadňuje lidem vyhledávání ojetého vozu. 

Společnost působí v oblasti elektronického obchodování/e-marketplaces. Spotawheel je 

prodejce ojetých vozů, který si klade za cíl přinášet pod jednou stránkou nejlepší ojeté vozy 

na trhu. Dále chtějí být ke svým zákazníkům upřímní, využívat technologie ke snižování 

svých nákladů a nabízet vozy ve výborném stavu a za dobrou cenu odpovídající jejich 

situaci. Každý vůz prochází kontrolou mechaniků, kilometry jsou potvrzeny a písemně (což 

je na trhu ojetých vozů ojedinělá věc) a stav vozu je podrobně zkoumán a písemně 

potvrzeno, což žádný konkurent nechce (z pochopitelných důvodů). Veškeré informace a 

písemná zpráva o všech vozech jsou ve virtuálním showroomu www. spotawheel.gr, 

prostřednictvím kterého si lze vybrat způsoby platby, požádat o bankovní financování nebo 

výměnu za svůj starý vůz, zorganizovat zkušební jízdu v jejich prostorách nebo zařízeních 

a samozřejmě zákazníkům sdělí, kam vůz po celém Řecku doručí! 

 

- Nummyspay: 

Společnost Nummuspay byla založena v roce 2017 a je platformou pro správu předplatného 

a zpracování kreditních karet, která pomáhá online podnikům šetřit peníze a čas. Online 

fakturace, správa předplatného, správa daní a automatické opakované vyúčtování jsou jen 

některé z jejích funkcí. FinancesOnline jim udělil ocenění Rising Star 2018. 

 

- Quizdom: 

Původně byla založena jako startup v roce 2014 v Aténách a od té doby se jí podařilo zvýšit 

velikost společnosti na 1-10 zaměstnanců. Odvětví, které se Quizdom zaměřuje, jsou oblasti 

her, zábavy a vzdělávání. Quizdom je největší herní aplikací v Řecku s více než 2 miliony 

uživatelů a televizním pořadem "Quizdom The Show". Od svého spuštění je aplikace 

nainstalována na více než polovině chytrých telefonů v zemi. Nedávno společnost Quizdom 

získala cenu Hellenic Entrepreneurship Award za Quizdom Education, samostatnou entitu 

uvnitř Quizdomu, jejímž cílem je revolučně změnit způsob, jakým se studenti připravují na 

zkoušky. Společnost plánuje expandovat i mimo své současné trhy - Řecko, Německo, 

Rakousko a Švýcarsko - do nových zemí, jako je Rusko, Filipíny a Brazílie. 

 

 

 

 

 

 

https://www.spotawheel.gr/
https://nummuspay.com/
http://www.quizdom.com/


 
 

 

Podnikatelské obory pro mládež 

 

Mezi nejrozvíjející se odvětví v Řecku a také obory, které si mladí lidé v Řecku vybírají, patří: 

 

● Potraviny a nápoje 

● Obnovitelná energie 

● Přepravní zařízení a služby 

● Informační a komunikační technologie 

● Cestování a cestovní ruch 

● Kosmetika a kosmetické výrobky 

● Námořní a hraniční bezpečnost 

 

 

 

9 

 

 

 

                                                      
9 Zdroj: https://www.fortunegreece.com/article/startups-in-greece-2019-pos-to-equifund-epireazi-to-elliniko-ikosistima/  

https://www.fortunegreece.com/article/startups-in-greece-2019-pos-to-equifund-epireazi-to-elliniko-ikosistima/


 
 

 

Inkubátory and Investoři 

 

IStartupweekend 

 

Během pouhých 54 hodin mají startupisté možnost zažít vzestupy, pády, zábavu a tlak, 

které jsou součástí života ve startupu. Až se naučíte, jak vytvořit skutečnou firmu, potkáte 

ty nejlepší mentory, investory, spoluzakladatele a sponzory, kteří jsou připraveni vám 

pomoci začít. Nejtěžší je začít. Na Techstars Startup Weekendu se ponoříte do ideálního 

prostředí, ve kterém se mohou odehrávat startupová kouzla. Obklopeni chytrými a 

zapálenými lidmi a s nejlepšími nástroji a přístupy, které máte k dispozici, uděláte obrovské 

skoky k cestě vytvoření podniky. Stanete se zakladateli a spojíte se s těmi správnými lidmi 

a zdroji. 

 

- StartUp Řecko 

StartUp Greece je digitální informační a síťový prostor, jehož cílem je dát prostor nové 

generaci podnikatelů v Řecku. Dává si za cíl spojit lidi a nápady a změnit vnímání 

podnikání. StartUp Greece kombinuje online podnikatelskou komunitu se znalostmi a 

informačních databází specializovanou na oblast podnikání. Databáze znalostí a informací 

zahrnuje:  

 

● Veřejné nebo soukromé finanční iniciativy, aby všechny dostupné zdroje byly 

shromážděny na jedné webové stránce a byly přístupné podnikatelům nebo všem 

zájemcům o zahájení podnikání. 

● Postupy, zákony a předpisy s cílem vytvořit ucelenou databázi, průvodce pro stávající 

nebo začínající podnikatele. 

● Akce zaměřené na podnikání, inovace a mentoring, protože osobní kontakt a 

navazování kontaktů jsou pro inspiraci a motivaci stále neocenitelné. 

● Články "Jak na to" o drobných i větších detailech, které definují podnikání a mohou ho 

nastartovat (např. základní marketingové zásady pro váš nový podnik). 

● Podnikatelské a inovační soutěže, aby mladí lidé, ať už podnikatelé, nebo ne, měli 

pevný informační bod. A možnosti uplatnit svůj talent a odborné znalosti. 

● Užitečná data a trendy pro chytřejší obchodní rozhodnutí. 

● Příběhy o úspěchu a selhání. Sby se zdůraznily úspěšné obchodní výsledky ,je třeba 

propagovat neúspěchy jako cennou zkušenost a nezbytný krok k úspěchu. 

Online komunita: Komunita je koncipována tak, aby se do ní mohli zapojit všechny zúčastněné 

strany: podnikatelé a mladí lidé, kteří mají zájem začít podnikat. Odborníci na podnikání, 

soukromí investoři a obchodní andělé, vedoucí pracovníci finančních organizací, úředníci 

veřejné správy a vedoucí pracovníci orgánů zabývajících se podnikáním a/nebo inovacemi, 

jakož i všichni, kteří mají pocit, že jejich účast může být přínosná a že mohou sdílet své znalosti 

a zkušenosti. 

 

 

https://startupweekend.org/
https://startupgreece.gov.gr/


 
 

 

 

Elektronický obchod - Podniky pro mládež 

 

Očekává se, že na konci letošního roku dosáhne elektronický obchod v Řecku hodnoty 4 

miliard eur. To by znamenalo nárůst o více než 8 % ve srovnání s 3,7 miliardami eur, které 

řecký elektronický obchod vydělal v loňském roce. Zatím se 80 % nákupů uskutečňuje v 

domácích internetových obchodech. V současné době má v Řecku digitální prodejny více než 

7 000 podniků. V roce 2019 obdrželo 3400 podniků objednávky prostřednictvím internetových 

stránek/platforem/aplikací. Dominantní oblasti, do kterých lidé investují v rámci 

elektronického obchodování, jsou: cestovní služby (46 %), potraviny (43 %), oděvy/obuv (42 

%), počítačové vybavení (41 %), elektronika (40 %), vstupenky na akce (39 %), knihy (37 %) 

%), domácnost (36 %), lékárna (30 %), osobní péče (30 %) a pojištění (26 %). 

 

 

Právní plán pro podnikatele  

 

Vzhledem k ekonomickému prostředí zahájit podnikání lze považovat za výzvu. Složitá a 

neefektivní byrokracie a nedostatečný přístup k informacím o právních předpisech značně 

ztěžují zahájení podnikání v Řecku. 

 

Podle globálního indexu složitosti podnikání pro rok 2019 se Řecko řadí na první místo v 

obtížnosti založení a provozování podniku mezi 75 zeměmi. Obtížnost zahájení podnikání v 

Řecku je způsobena především labyrintem byrokracie, častými změnami legislativy, rozdíly ve 

zdanění a sazbách DPH v jednotlivých regionech a nepředvídatelným přístupem úřadů k 

podnikům.           10 

                                                      
10 Zdroj: http://en.protothema.gr/wp-content/uploads/2019/06/bus1.jpg 

https://greece.greekreporter.com/tag/greek-businesses/
https://greece.greekreporter.com/tag/greek-businesses/
http://en.protothema.gr/wp-content/uploads/2019/06/bus1.jpg


 
 

 

Přestože je řecká legislativa komplikovaná, mnoho ambiciózních lidí se snaží ze všech sil začít 

v Řecku podnikat, a to především v nejvýznamnějších odvětvích, jako je cestovní ruch, lodní 

doprava, zemědělství, textilní průmysl a těžební průmysl. 

  



 
 

 

 

 

Statistické údaje o zemi 
 

 
Obyvatelstvo 

 

Rozloha: 301 318 km2 

Populace: 60,4 milionu obyvatel 

 

● Muž: 29.427.607 

● Žena: 31.056.366 

● Mládež: 16 milionů (ve věku 0-29 let) 

● Podnikatelé: 4,2 % dospělé populace v produktivním věku se podílí na zakládání 

nových podniků. 

● Množství start-upů: V roce 2019 je v obchodním rejstříku zapsáno 10 027 startupů. 

● Startupy pro mladé: Pouze 9 % všech italských start-upů tvoří výhradně mladí lidé do 

35 let. 

 

● Podnikatelé z řad mládeže: Výzkum je založen na reprezentativním vzorku jednotlivců. 

Obrázek ukazuje rozložení podnikatelské aktivizace rozdělením populace ve věku 18 

až 64 let do 5 věkových skupin. Konkrétně na obrázku (a) představují sloupce počet 

osob, které se aktivovaly. Na obrázku (b) představují sloupce procentuální podíl osob, 

   Itálie 

 



 
 

 

které aktivovaly podnikatelské iniciativy v jednotlivých věkových skupinách, v 

porovnání s procentuálním podílem osob, které se v jednotlivých pásmech 

neaktivovaly. 

 

Je patrné, že podnikatelé jsou ve srovnání se zbytkem populace více zastoupení ve skupinách 

25-34 a 35-44 let. Naopak váha věkové skupiny 55-64 let je u podnikatelů podstatně nižší než 

u zbytku populace. Jinými slovy, zatímco v pásmech 25-34 a 35-44 let je sklon k podnikání 

vyšší, v pásmu 55-64 let je podstatně nižší. 

 

 

 

Podnikání - Otevření podniku obecně 

 

 

Místní národní soutěže 

 

Založení startupu v Itálii se stalo poměrně jednoduchým procesem, k čemuž přispívá používání 

nových online nástrojů. Startup je především podnik. A je třeba dodržet postup, který 

předpokládá náš systém pro založení jakékoli společnosti: výběr právní formy a založení 

společnosti, otevření DIČ, zápis do obchodního rejstříku atd. 

 

Díky zápisu do registru je možné získat přístup do Centrálního záručního fondu a získat tak 

státní záruku za banku, u které je požadován úvěr, což začínajícím podnikatelům usnadnilo 

získání finančních prostředků od úvěrových institucí. Pro registraci je třeba přejít na 

vyhrazenou stránku na internetových stránkách podnikového rejstříku InfoCamere a 

postupovat podle postupu pro získání stanov a zakládajících listin. 

 

 

Cizinec 

 

Díky programu Italia Startup Hub, zavádí se opatření, která mají usnadnit setrvání zahraničních 

talentů, kteří hodlají založit novou inovativní společnost s vysokou technologickou hodnotou. 

 

Aby mohli cizinci program využít, musí mít nejprve povolení k pobytu. Poté jej mohou 

přeměnit na povolení k pobytu pro samostatně výdělečně činné startupy, aby mohli založit 

inovativní startup, který využívá zjednodušeného, zrychleného a telematického postupu. A to 

bez nutnosti návratu do země původu a žádosti o vízum pro startup.  

 

Cizí státní příslušník, který má v úmyslu zůstat v Itálii a založit inovativní startup, je povinen 

zaslat přesný popis podnikatelského projektu a dokumentaci potvrzující dostupnost finančních 

prostředků ve výši nejméně 50 000 eur, které chce investovat do založení nové společnosti na 

adresu italiastartupvisa@mise.gov.it  

 



 
 

 

Kultura startupů v Itálii 

 

Startupem se rozumí každá malá firma, která začíná podnikat. Na druhou stranu je definice 

inovačního start-upu specifičtější, stejně jako jsou přísnější charakteristiky, které jsou pro něj 

nezbytné, jak stanoví legislativní nařízení č. 179 ze dne 18. října 2012, známější jako nařízení 

o rozvoji 2.0. V Itálii tedy musí inovativní start-up splňovat následující požadavky: 

 

- Nesmí být založena déle než 60 měsíců, 

- Celková roční produkce nesmí od druhého roku překročit 5 milionů EUR, 

- Jejím hlavním cílem musí být inovativní a high-tech projekty. 

- Musí být založena jako společnost s ručením omezeným, 

- Nesmí rozdělovat zisk, dokud využívá režimu inovačního startu. 

 

Zde je zákonný dekret: 

Italská zákonná vyhláška 179/2012 uvádí, že "inovativní startupy" jsou nekótované společnosti 

s ručením omezeným, které byly založeny před méně než pěti lety, mají roční obrat nižší než 

pět milionů eur a vykazují některé specifické rysy technologické inovace. 

 

 

 

 

Místní mládežnické startupy 

 

 

- Eppela 

 

Eppela je italská crowdfundingová platforma založená na odměnách a všeobecném 

financování. Na platformě Eppela je možné s pomocí správce kampaně zahájit 

crowdfundingovou kampaň a získat skupinové spolufinancování na realizaci vašeho 

projektu. Jedná se o online sběr finančních prostředků prostřednictvím individuálních darů 

výměnou za dárky zvané odměny. Společnost Eppela založil mladý podnikatel Andrea 

Landini. 

 

 

 

 

- Credimi 

 

Credimi je inovativní start-up, který v září 2015 založil Ignazio Rocco se skupinou asi 30 

mladých talentů, většinou ve věku 28 až 35 let. Jedná se o digitální faktoringovou 



 
 

 

platformu, která pomáhá firmám optimalizovat jejich pracovní kapitál. Má povolení italské 

centrální banky poskytovat přímé financování veřejnosti jako finanční zprostředkovatel, 

zpočátku byla financována skupinou známých italských podnikatelů částkou 8 milionů eur 

a k dnešnímu dni činí investice ve formě vlastního kapitálu více než 18 milionů eur. 

 

 

- Artficial 

 

Artficial je sicilský startup, který založil 25letý Giorgio Gori (společně s Davide Sherem a 

Erikou Valenti) s cílem šířit krásu umění prostřednictvím klonů nejvýznamnějších 

klasických soch, vyrobených technologií 3D kukuřičných vláken. Společnost se zrodila v 

roce 2015 a Artificial začala distribuovat v loňském roce. Každý detail původního 

mistrovského díla je naskenován do věrné digitální repliky, která slouží k výrobě 3D klonu: 

"100% šetrný k životnímu prostředí, protože je vyroben z barevné biopryskyřice 

pocházející z kukuřice.  

 

 

 

Podnikatelské obory pro mládež 

 

Ke konci června 2018 bylo v rejstříku hospodářských komor zapsáno 551 761 podniků 

mladých lidí. Ze zprávy Unioncamere a InfoCamere vyplývá, že mezi hlavními odvětvími 

podnikatelské činnosti v Itálii, ve kterých je vyšší zastoupení podniků mládeže, jsou činnosti 

služeb pro budovy a krajinu (úklid a zahradnictví), kde do 35 let mají podíl 14,6 % ostatní 

činnosti osobních služeb (včetně prádelen, kadeřnictví, wellness center), kde je jich 14,3 %, a 

činnosti stravovacích služeb (13,9 %). Kromě toho je Itálie v Evropě na prvním místě v počtu 

mladých lidí v zemědělství, přičemž mladí lidé do 35 let vedou v roce 2018 57 621 podniků. 

Vyplývá to z analýzy společnosti Coldiretti zveřejněné u příležitosti šíření údajů Eurostatu, 

které Itálii přisuzují rekordních 28,9 % pro celkem 3 miliony mladých lidí ve věku 20 až 34 

let, kteří nestudují a nepracují (tzv. "potřební"). 

 

 

 



 
 

 

 

Inkubátory a investoři 

 

- Nové podniky s nulovou sazbou 

Příjemci jsou mladí lidé ve věku 18 až 35 let, ženy jakéhokoliv věku, kteří mohou získat půjčky 

s nulovou sazbou na založení mikropodniku a zbývajících 25 % mohou zajistit svými zdroji 

nebo prostřednictvím bankovních úvěrů. 

Úlevy spočívají v bezúročné dotované půjčce (nulové sazby) s maximální dobou trvání 8 let, 

která může pokrýt až 75 % celkových výdajů. 

 

- Resto al sud 

Prostřednictvím opatření "Zůstaň na jihu" je nabízena silná podpora novým podnikatelům, 

která poskytuje mladým lidem z jihu, kteří nemají prostředky na zahájení podnikatelské 

činnosti v oblasti výroby zboží v zemědělství, řemeslné výroby a průmyslu nebo v oblasti 

poskytování služeb, dotaci ve výši 50 000 eur, z níž 35 % je nevratných, na pokrytí celého 

investičního a provozního kapitálu. 

Příjemci podpory jsou podnikatelé mladší 35 let s bydlištěm nebo bez bydliště v regionech 

Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Molise, Apulie, Sardinie a Sicílie, kteří již zahájili 

(po 21. červnu 2017) nebo mají v úmyslu zahájit podnikání ve výše uvedených regionech. v 

případě, že nejsou rezidenty, musí změnit bydliště do 60/120 dnů od oznámení o přijetí do 

programu. 

Tento typ úvěru poskytuje 50 000,00 EUR na každého navrhujícího člena až do maximálního 

počtu 4 členů (200 000,00 EUR) s poplatkem za ztrátu fondu ve výši 35 % a zbývajících 65 % 

s nulovou sazbou, které se vrátí za 8 let s 24ti měsíční předčasnou amortizací. 

 

- Nové inovativní společnosti, Smart&Start 

Prostředky Smart & Start Italia jsou určeny pro inovativní začínající podniky se sídlem na 

území státu, zapsané ve zvláštním oddíle rejstříku společností, které představují podnikatelský 

projekt vyznačující se významným technologickým a inovačním obsahem a/nebo zaměřený na 

vývoj produktů, služeb nebo řešení v oblasti digitální ekonomiky a/nebo zaměřený na 

hospodářské využití výsledků veřejného a soukromého výzkumného systému. 

Společnosti musí být malé a ne starší než 60 měsíců. Pro podání žádosti o koncesi není nutné, 

aby společnost již byla založena. 

Koncese spočívá v bezúročné půjčce na pokrytí investičních nákladů a nákladů na řízení 

spojených se zahájením navrhovaného projektu. 

 

 

 

Elektronický obchod - Podniky pro mládež 

 

V Itálii zaznamenává pozitivní údaje o elektronických obchodech. Ze studie Obchodní komory 

Milán Monza Brianza Lodi na základě údajů obchodního rejstříku: e-commerce v Itálii v roce 



 
 

 

2018 vzrostl o 9 % a bylo v něm registrováno 17 432 aktivních podniků. V tomto odvětví hrají 

hlavní roli začínající podniky: mezi mladými společnostmi, které se věnují elektronickému 

obchodování, jsou často registrovány odchody, financování a akvizice. 

Z různých italských e-commerce start-upů, které již byly spuštěny, měly některé mírný úspěch. 

- Bauzaar.com je portál elektronického obchodu, který se specializuje na online prodej 

vysoce kvalitních krmiv a pochutin pro psy a kočky. Startup se zrodil v březnu 2013 

díky nadšení a vynalézavosti dvou mladých Italů, Mattea Valenteho a Domenica 

Gimeliho. 

 

- Depop se zrodil v roce 2011 v H-Farm díky intuici svého zakladatele Simona 

Beckermana, mladého Miláňana. Depop umožňuje prodávat oblečení, designové 

předměty a doplňky na několik kliknutí. Mezi příznivci nákupů a prodeje módy a 

doplňků online se jedná o dobře zavedenou realitu. V průběhu let zaznamenal výrazný 

nárůst aktivních uživatelů, jejichž počet vzrostl na více než 8 milionů, a transakcí v 

celkové hodnotě 230 milionů dolarů, což představuje 130% nárůst oproti předchozímu 

roku ve Spojených státech. 

 

- Lanieri, první italský elektronický obchod s pánskými obleky na míru. Zrodil se v roce 

2012 z nápadu zakladatelů Simone Maggiho a Riccarda Schiavotta, dvou mladých 

inženýrů, a je prvním e-shopem 100% Made in Italy zaměřeným na pánské oblečení. 

Díky výhradně online službě šité na míru, která využívá všesměrovou platformu a 

inovativní algoritmus pro analýzu anatomických rozměrů, dokáže Lanieri spojit 

technologii a tradici, což vám umožní vytvořit si oděv na míru. 

 

 

 

Startupy - Využívání alternativních/digitálních měn 

 

Zdá se, že virtuální měna v Itálii není tak rozšířená, ale naopak se jí jako způsobu placení téměř 

brání samotná Italská banka. Náměstek generálního ředitele Fabio Panetta říká, že ačkoli by se 

jednalo o užitečný nástroj, který by zlepšil přístup k digitálním platbám pro specifické skupiny 

spotřebitelů, například pro ty, kteří nemají bankovní účet, a mohl by snížit náklady na hotovost 

Rizika jsou stále vysoká, ačkoli se v Itálii řeší rizika, existuje region, který je připraven riziko 

převzít: Sicílie. Sicílie je předním exponentem jižní Itálie v používání bitcoinu, s celými 56 

společnostmi, které umožňují platby kryptoměnou (podle QuiBitcoin, italské aplikace pro 

společnosti v tomto odvětví). Problémem je, že provedené transakce jsou téměř nulové. Přesto 

se ostrov může pochlubit rekordem: instalací prvního bitcoinového bankomatu na jihu, a to v 

Palermu, hlavním městě Sicílie, který umožňuje nákup bitcoinů za fiat měnu a jejich výběr a 

následnou konverzi digitální měny na běžnou měnu. Kromě Sicílie existuje v Itálii téměř tisíc 

profesionálů a obchodníků, kteří provozují transakce s kryptoměnami. Na regionální úrovni se 

zájem o tento platební systém soustřeďuje především mezi Lombardií, Benátskem a Trentinem. 

Používání bitcoinu roste do té míry, že se některé malé a střední podniky rozhodly kryptoměnu 



 
 

 

přijmout a vytvořit tak místní mikroekonomiku. Bohužel však stále chybí úplný seznam 

obchodů, které virtuální měnu přijímají, protože zatím neexistuje žádný oficiální registr. 

Italský start-up založený na používání a šíření platební metody bitcoin slaví velké úspěchy. 

Startup Young Platform založilo v červnu 2018 šest studentů IT z Turína mladších 23 let. 

Young Platform je první kryptoměnová burza navržena s ohledem na jednoduchost použití, 

která má umožnit každému zúčastnit se velké revoluce decentralizovaných financí poháněných 

blockchainem. Nejde jen o burzu, ale o celý ekosystém, jehož základním prvkem je 

demokratizace přístupu k ekonomickým zdrojům. V rámci tohoto ekosystému byl jako první 

spuštěn produkt Stepdrop. Je to aplikace, která umožňuje vydělávat kryptoměnu pouhou chůzí 

a která umožňuje vzdělávat se v těchto nových otázkách. Stepdrop, dostupná pro iOS a 

Android, získala během několika měsíců více než 80 000 stažení, což vám umožňuje vytvořit 

silnou komunitu. 

. 

 

 

 

Inovace v Itálii 

 

V Itálii je technologická činnost nedostatečně rozvinutá, a proto výzkum a inovace v Itálii 

vykazují závažné nedostatky. Ke slabému rozvoji technologické činnosti přispívá mnoho 

faktorů. K některým z nich patří nedostatečná pozornost věnovaná odvětvím, jako je výzkum 

a vývoj, přítomnost několika málo velkých a středních podniků, převzetí mnoha inovativních 

italských podniků zahraničními nadnárodními společnostmi, obtížné financování inovací a 

skromné procento absolventů, jakož i rozdíly mezi severem a jihem, které byly v zemi vždy 

přítomny. V souvislosti se ztrátami ve výrobě a snížením investic, které postihly italské 

podniky, došlo k drastickému zpomalení inovací. Italské podnikání se skládá z několika 

mikropodniků a malých podniků s velmi malým počtem aktivit a velmi malými výdaji na 

výzkum a vývoj. Výroba v Itálii je ve srovnání s hlavními zeměmi EU je spojena s činnostmi 

s nízkou a střední technologickou úrovní. Odvětví založená na vědě a strojírenské výrobě jsou 

v Itálii velmi zanedbaná. Itálie také zaostává v investicích do výzkumu a vývoje. Itálie byla 

postižena politikou úsporných opatření, která ovlivnila veřejné výdaje v technologickém 

sektoru. Velkým problémem je, že finanční prostředky pro univerzity, veřejné a soukromé 

subjekty výzkumu a vývoje nebyly prioritou mezi politikami posledních vlád, počínaje 80. lety 

20. století. Svědčí o tom 19% pokles veřejných prostředků na výzkum, ke kterému došlo mezi 



 
 

 

lety 2008 a 2016. Investice do inovací přispívají k růstu a nižší nezaměstnanosti. K dosažení 

výsledků a vyspělé úrovně, kterých již dosáhli země jako Jižní Korea, je třeba najít odpovídající 

zdroje a investovat do budoucnosti. V Itálii doposud tento rozhodující impuls k logickým 

inovacím chybí a řešením je sázka na hybridní fondy s veřejným a soukromým kapitálem. To 

se již stalo ve Francii, kde podnikům pomáhá stát a podporuje je soukromý sektor, Itálie 

zpomaluje svůj růst, protože je stále méně nakloněna inovacím a k pochopení toho, jak moc 

inovace ovlivňují růst země. Stačí analyzovat srovnávací odhady výkonnosti členských států 

EU a některých třetích zemí v oblasti výzkumu a inovací. Ten ukazuje, že inovační výkonnost 

EU se pomalu zvyšuje pouze v zemích s vyšším růstem HDP. O krizi italské situace v oblasti 

inovací svědčí skutečnost, že stále existuje jen málo veřejných a soukromých partnerů, kteří 

riskují své peníze na podporu 10 tisíc inovačních startupů přítomných v zemi. Ve světě, který 

se extrémně rychle mění, by Itálie měla držet krok se změnami a přijmout strategie a politiky 

pro inovace. Technologické změny vedou k exponenciálním základním změnám. Nízká 

inovační kapacita omezuje možné budoucnosti a nepomáhá v boji proti recesi a udržení růstu. 

 

 

 

Právní plán pro podnikatele  

 

Založení startupu v Itálii se stalo poměrně jednoduchým procesem, k čemuž přispívá používání 

nových online nástrojů. Startup je především podnik. Aby tedy mohl nabít právní status, je 

třeba dodržet postup, který předpokládá náš systém pro založení jakékoli společnosti: výběr 

právní formy a založení společnosti, otevření DIČ, zápis do obchodního rejstříku atd. 

Díky zápisu do registru je možné získat přístup do Centrálního záručního fondu a získat tak 

státní záruku za banku, u které je požadován úvěr, což začínajícím podnikatelům usnadnilo 

získání finančních prostředků od úvěrových institucí. 

Pro registraci je třeba přejít na vyhrazenou stránku na webových stránkách rejstříku společností 

InfoCamere a postupovat podle postupu pro vygenerování stanov a zakládací listiny. 

Zde jsou uvedeny požadavky na stanovy: 

 

- Datum a místo 

- Předplatitelé (alespoň jeden) 

- Název 

- Sídlo 

- Základní kapitál 

- Příspěvky 

- Závěrečná praxe 

- Správa 

- Výdaje a daně 

- Přílohy 

- Žadatel 

- Autenticita 

 



 
 

 

Údaje požadované pro statut: 

 

- Název 

- Sídlo 

- Objekt 

- Doba trvání 

- Základní kapitál 

- Navýšení kapitálu 

- Finanční nástroje 

- Účastnické poplatky 

- Převod akcií 

- Zaniklé Akcie  

- Odstoupení akcionáře 

- Vyloučení členů 

- Rozhodovací režim 

- Rozhodnutí o kvorum 

- Správa 

- Schůzky 

- Zrušení 

- Přílohy 

- Autenticita 

 

Díky programu Italia Startup Hub, zavádí se opatření, která mají usnadnit setrvání zahraničních 

talentů, kteří hodlají založit novou inovativní společnost s vysokou technologickou hodnotou, 

v naší zemi. 
  
Aby mohli cizinci program využít, musí mít nejprve povolení k pobytu. Poté jej mohou 

přeměnit na povolení k pobytu pro samostatně výdělečně činné startupy, aby mohli založit 

inovativní startup, který využívá zjednodušeného, zrychleného a telematického postupu. A to 

bez nutnosti návratu do země původu a žádosti o vízum pro startup. 
  
Cizí státní příslušník, který má v úmyslu zůstat v Itálii a založit inovativní startup, je povinen 

zaslat přesný popis podnikatelského projektu a dokumentaci potvrzující dostupnost finančních 

prostředků ve výši nejméně 50 000 eur, které chce investovat do založení nové společnosti na 

adresu italiastartupvisa@mise.gov.it  
 

  

mailto:italiastartupvisa@mise.gov.it


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Statistické údaje o zemi 
 

Obyvatelstvo 

 

Rozloha: 20 271 km2 

Populace: 2 089 310 11 

 

 

● Muži: Počet podnikatelů-mužů je dvojnásobný oproti ženám.12  EU monitor uvádí, že 

také ve Slovinsku tvoří 82,80 % zakladatelů začínajících podniků muži. 

● Ženy: "Ženy začínají podnikat v menší poloviční míře než muži"13 "Rozdíl mezi 

pohlavími je ve Slovinsku druhý největší mezi evropskými zeměmi, neboť ženy se 

podílejí pouze na 30,1 % podnikatelských aktivit v rané fázi. ''14 ''Ve Slovinsku byla v 

roce 2017 nejvyšší prevalence počátečních podnikatelských aktivit ve věkové skupině 

25-34 let (32,4 %). "15 

                                                      
11 K dispozici na adrese: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104, 5. listopaduth , 2019. 

12 Dostupné na: http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2019/01/GEM-2018-2019-Global-Report-WEB-160119.pdf, strana 

21, 5. listopaduth , 2019. 
13 Dostupné na: http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2019/01/GEM-2018-2019-Global-Report-WEB-160119.pdf, strana 

21, 5. listopadu 2019. 
14 K dispozici na: http://www.sloveniatimes.com/early-stage-entrepreneurial-activity-down-a-little-in-2018, 5. listopadu 2019 

15 Dostupné na: https://www.oecd.org/cfe/smes/SLOVENIA-IE-Country-Note-2018.pdf strana 13, 28. února 2020. 

   Slovinsko 

 

http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2019/01/GEM-2018-2019-Global-Report-WEB-160119.pdf
http://www.sloveniatimes.com/early-stage-entrepreneurial-activity-down-a-little-in-2018
https://www.oecd.org/cfe/smes/SLOVENIA-IE-Country-Note-2018.pdf


 
 

 

● Mládež: 309 00016 

● Podnikatelé: 195 75617 (v roce 2017), aktivní podnikatelé 146 19618 (v roce 2018). 

● Počet nově založených podniků: 2 51519 (2016) 

● Startupy pro mladé: Slovinsko podpořilo mladé lidi v podnikání projektem Mladí 

podnikatelé (Mladi Podsednik), ale přesné údaje o této záležitosti nejsou k dispozici. 

● Podnikatelé z řad mládeže: 5% 20 

 

 

 

Podnikání - Otevření podniku obecně 

 

Slovinsko vstoupilo do světa průmyslové demokracie a tržního hospodářství před více než 

deseti lety. Je důležité zmínit, že Slovinsko je nezávislou zemí teprve 28 let.  Podnikatelské 

myšlení tak bylo v éře před získáním nezávislosti 45 let zakázáno, takže jsme z této éry zdědili 

kulturu, která podnikání příliš nepřeje. Nicméně vzhledem k tomu, že se Slovinsko stalo 

členem Evropské unie, zná prakticky všechny zavedené programy a dotace pro ty, kteří chtějí 

budovat start-up a rozvíjet podnikání.  

 

Počet podnikatelů se každý rok mění. V některých letech je vyšší, v jiných klesá. Některé 

národní statistiky ukazují, že podnikání ve Slovinsku je nestabilní. Možná je to proto, že jsou 

dobré podmínky pro jeho zakládání a ukončování. Nebo možná proto, že kultura podnikání 

není ve Slovinsku ještě tak rozvinutá a vláda jí nepřikládá takový význam. Domnívá se však, 

že podnikání je pro ekonomické oživení země klíčové pro zlepší podnikatelského 

ekosystému.21 

 

Slovinsko je prozatím pod průměrem EU, pokud jde o počet zaměstnanců, které zaměstnává.22 

A velká většina podniků je založena a provozována ve Slovinsku, nikoli v jiné zemi.23 

 

Lze shrnout, že slovinské zákony a podmínky pro přijetí podnikatelského světa ve Slovinsku 

nejsou pro občany, ale ani pro cizince příliš atraktivní. Přestože se občané domnívají, že 

podniky posilují a ovlivňují ekonomiku země. Inovace se však v posledních letech obohatily 

díky finanční podpoře a výhodám, které lze získat, v rámci programů podporovaných z 

evropských fondů. Přesto není jisté, jestli všechny začínající podniky jsou úspěšné. Ve 

skutečnosti nejsou všechny podniky úspěšné. Některé vznikají pouze na dobu, kdy dostávají 

                                                      
16 K dispozici na: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8070, 5. listopadu 2019 

17 K dispozici na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7341, 5. listopadu 2019 

18 K dispozici na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8156, 5. listopadu 2019 

19 Dostupné na: https://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/country_report/Country_Report_Slovenia.pdf, strana 1, 5. 

listopadu 2019. 
20 K dispozici na adrese: https://www.dnevnik.si/1042766662/slovenija/obrazi-prihodnosti-mladi-podjetniki-v-sloveniji-pod-

evropskim-povprecjem 6. ledna 2020 
21 K dispozici na adrese: https://data.si/en/blog/entrepreneurship-in-slovenia/ března 2020 

22 Strana 13 

23 Strana 31 

https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8070
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7341
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8156
https://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/country_report/Country_Report_Slovenia.pdf
https://www.dnevnik.si/1042766662/slovenija/obrazi-prihodnosti-mladi-podjetniki-v-sloveniji-pod-evropskim-povprecjem
https://www.dnevnik.si/1042766662/slovenija/obrazi-prihodnosti-mladi-podjetniki-v-sloveniji-pod-evropskim-povprecjem
https://data.si/en/blog/entrepreneurship-in-slovenia/


 
 

 

podpůrné finance, a jakmile se potřebují finančně stabilizovat, zkrachují. Je to však budoucnost 

slovinské ekonomiky? 

 

 

Kultura startupů ve Slovinsku 

 

Start-up je společnost, která se snaží uspět s inovativním nápadem nebo produktem. Nejčastěji 

se jedná o malý podnik, který má dobře navrženou krátkodobou strategii úspěchu. Při 

podnikání majitelé doufají, že dosáhnou velkého zisku prodejem svých služeb nebo výrobků, 

které nikde jinde na trhu neexistují. Začínající podniky se vyznačují tím, že jejich zakladatelé 

chtějí vytvořit a udržovat uvolněnou pracovní atmosféru, protože ta by měla přispět k lepšímu 

způsobu podnikání.24 

 

Slovinské začínající podniky získaly do konce roku 2015 120 milionů eur, téměř polovina (55 

milionů eur) byla získána v roce 2014. Podle slovinského startupového ekosystému (SSE) se 

tato čísla každoročně zdvojnásobují. Celkově se očekává, že slovinské začínající podniky 

budou mít hodnotu přibližně 552 milionů eur. Jen v roce 2013 by mělo ve Slovinsku působit 

147 začínajících podniků, které zaměstnají přibližně 1 400 lidí.25 

 

 

Místní mládežnické startupy 

 

Ve Slovinsku neexistuje jediný veřejný orgán odpovědný za zaměstnanost a podnikání 

mladých lidí, ale slovinská vláda vypracovala aktivní politiku zaměstnanosti. Slovinské 

startupy, z nichž mnohé se specializují na oblasti, jako je blockchain a cestovní technologie.26 

' Na podporu podnikání mladých lidí bylo vytvořeno Usnesení o Národním programu pro 

mládež 2013-2022, které má mladým lidem pomoci při zahájení kariéry. Mladí podnikatelé 

dostávají také mnoho informací a finančních pobídek od Slovinského podnikatelského fondu. 

SEF nabízí finanční podporu nově založeným inovativním podnikům. '27 

 

Některé z úspěšných příkladů mladých start-upů z roku 2019. 

 

 

Podnikatelské obory pro mládež 

 

Slovinsko otevřelo programy na podporu podnikání za účelem snížení nezaměstnanosti, což 

byla na začátku myšlenka (někdy kolem roku 2018), která je pro mladé lidi velmi zajímavá. 

                                                      
24 Víte, co je to start up společnost? K dispozici na: https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/ 2020 

25 Víte, co je to start-up společnost? K dispozici na: https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/ 2020 

26 K dispozici na adrese: https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenian-startups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/ 

2. března 2020 
27 Politika mládeže ve Slovinsku 2017, k dispozici na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/sites/youthwiki/files/gdlslovenia.pdf strana 42, 28. února 2020 

https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/
https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/
https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenian-startups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlslovenia.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlslovenia.pdf


 
 

 

Začali s tím ještě dříve, a to v roce 2015 ve spolupráci s OECD, a pokračovali start-up 

inkubátory a mnoha dalšími. 

 

Z tohoto důvodu se mládež hodně zaměřuje na inovace a tvorbu, což jsou hlavní kritéria pro 

podání žádosti o tuto pomoc. 

 

 

Inkubátory a investoři 

 

Slovinsko nabízí začínajícím podnikatelům několik výhod, jako je finanční podpora a snížené 

dávky na dobu určitou. 

Mezi prvními a nejdůležitějšími tituly na této cestě najdeme veřejný zdroj financování pro 

začínající podnikatele v podnikovém žebříčku, Slovinský podnikatelský fond, který spolu se 

SID Bankou podporuje Ministerstvo hospodářského rozvoje v technologicky bohatých 

finančních pobídkách, a brání mu v tom další tituly na zdroje financování, které je třeba zvážit. 

Seznam některých dotací28 : 

 

- P2 - startovací pobídka 54 000 EUR.  

 

- SK75 - konvertibilní půjčka 75 000 EUR na vstup na trh.  

 

- SI-SK - Od 100 000 do 600 000 EUR spoluinvestičních peněz pro rychlý růst. 

  

- Poukázky - jednoduché pobídky pro malé a střední podniky.  

 

- SME Instrument - granty na vývoj koncepcí a produktů.  

 

- Granty - jsou určeny především na výzkum a vývoj, lidské zdroje a další rozvojově 

zaměřené aktivity, které podléhají prioritám národních programů a/nebo politik EU. 

 

- Dotace, půjčky, záruky a vlastní kapitál - dluhové a kapitálové financování, 

pojištění slovinských vývozců, poukázky pro malé a střední podniky a dotace na 

zaměstnanost pro určité cílové skupiny. 

 

- Ceny - pro vítěze veřejných soutěží. 

 

                                                      
28 K dispozici na adrese: https://www.startup.si/sl-si/za-startupe/javni-viri-financiranja ledna 2020 

https://www.startup.si/sl-si/za-startupe/javni-viri-financiranja


 
 

 

- Úlevy - daňové úlevy pro investice do výzkumu a vývoje, investice do vybavení a 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

 

- Veřejné zakázky - jako obchodní příležitost. 

 

- Nefinanční formy veřejné pomoci - odborná pomoc, poradenství, mentoring, 

semináře a školení. 

 

Kromě obecných dotací, o které může požádat každý, nabízí Slovinsko také dotace určené 

pouze ženám, aby je podpořilo v podnikání. Kromě toho Slovinsko nabízí také zvláštní dotace 

pro mladé lidi.  

 

Všechny výše uvedené dotace jsou příležitostně nabízeny v rámci otevřených výzev a jsou 

překračovány v závislosti na rozpočtu a potřebě.  

 

 

29 

 

Kromě těchto finančních podporovatelů: 

 

V květnu 2016 Slovinsko zahájilo speciální program ALMP, který má povzbudit a podpořit 

samostatnou výdělečnou činnost žen s vyšším vzděláním. Program "Podpora podnikatelek" je 

                                                      
29 Investice do začínajících podniků každoročně rostou. Čísla jsou v milionech dolarů. 

https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/startupi-previdno-koliko-denarja-zahtevate-v-prvi-rundi.html 

https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/startupi-previdno-koliko-denarja-zahtevate-v-prvi-rundi.html


 
 

 

společným programem ALPM, na který dohlíží MDDSZ a MGRT a který realizují veřejná 

agentura ESS a veřejná agentura Spirit Slovenia. '30 

 

 

Elektronický obchod - Podniky pro mládež 

 

21 % podniků prodává své produkty online. "Růst elektronického obchodování je nejvýraznější 

na trzích s potravinami a nápoji, automobilovým průmyslem a potravinami a výrobky pro 

domácí zvířata.  Sedmdesát šest procent webových stránek ve Slovinsku vytvořilo online verze 

svých webových stránek optimalizované pro mobilní zařízení. ''31 Některé ze startupů se v roce 

2019 chystají také na internetový obchod Amazon Europe.32 

 

Zajímavost: V roce 2019 se ve Slovinsku konal 8. ročník konference E-commerce Day, která 

představuje největší soutěž pro online obchodníky v regionu, kde se vlivní online obchodníci 

účastní soutěže zakončené udělením cen. V roce 2019 se soutěže zúčastnilo 266 e-commerce 

obchodníků.33 

34 

                                                      
30 K dispozici na adrese: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-

entrepreneurs-slovenia 2. března 2020 
31 K dispozici na adrese: https://www.export.gov/article?id=Slovenia-E-Commercelistopad 2019 

32 K dispozici na adrese: https://www.startup.si/en-us/news/slovenian-companies-on-amazon-europe-this-year-

alreadylistopad 2019 
33 K dispozici na adrese: https://ecommerceday.smind.si/ 6. ledna. 2020 

34 Nejpoužívanější platformy pro elektronické obchodování ve Slovinsku. 

Zdroj:https://smind.si/razkrivamo-top-5-ecommerce-platform-med-spletnimi-trgovinami-v-sloveniji/  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-slovenia
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-slovenia
https://www.export.gov/article?id=Slovenia-E-Commerce
https://www.startup.si/en-us/news/slovenian-companies-on-amazon-europe-this-year-already
https://www.startup.si/en-us/news/slovenian-companies-on-amazon-europe-this-year-already
https://ecommerceday.smind.si/
https://smind.si/razkrivamo-top-5-ecommerce-platform-med-spletnimi-trgovinami-v-sloveniji/


 
 

 

 

 

Startupy - Využití alternativních/digitálních měn 

 

Účastníci digitálních měn, kteří provádějí nákupy, ukládání ve virtuálních měnách při 

obchodování s virtuálními měnami, nejsou regulátory systému v kontrolovaných měnách.35 

K dnešnímu dni nejsou k dispozici žádné relevantní informace o počtu uživatelů digitálních 

měn, ale Slovinsko "vychází ze Strategie rozvoje informační společnosti do roku 2020 - 

DIGITÁLNÍ SLOVINSKO 2020, která nabízí příležitost využít společenský potenciál 

ekonomického a potenciálu informačních a komunikačních technologií pro digitální růst. 

Zaměřuje se na digitální infrastrukturu, intenzivně využívá informační a komunikační 

technologie na internetu, kybernetická bezpečnost je zahrnuta do informační společnosti". 

Předpokládá se upřednostnění výzkumu v oblasti digitalizace podnikání, inovativních předních 

dat managementu v rozvoji uživatelů internetu. A v tomto rámci výzkumy v oblasti rozvoje 

technologií internetu věcí, cloud computing, hromadných dat v mobilních technologiích. Je 

nutné vyvinout nový systém elektronických identit, který je zásadní pro veřejný sektor. A to 

prostřednictvím umožnění integrace přeshraničního podnikání do reálného podnikání, čímž se 

slovinské podniky zapojí do jednotného evropského digitálního trhu."36 

 

 

 

 

Právní plán pro podnikatele 

 

Pravidla pro otevření podniku nebo zahájení podnikání se odvíjejí od toho, jaký typ podniku 

chcete otevřít. To je první rozhodnutí, které musíte učinit, než budete moci začít podnikat. 

Slovinsko nabízí zejména 4 různé typy podnikání: Společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 

Jediný vlastník (s.p.), Dceřiná společnost (d.n.o.) nebo Pobočka (d.o.o.). Svou firmu musíte 

zaregistrovat v bodě VEM/SPOT. K registraci budete potřebovat (v závislosti na 

odpovědnosti):  

 

- Kopie cestovního pasu, adresa trvalého bydliště, datum a místo narození. 

- Potvrzení o daňovém domicilu z vaší země (kde jste daňovým poplatníkem). 

- Podepsaná plná moc, na základě které pro vás připravíme všechna potřebná 

identifikační čísla ve Slovinsku. 

- Název a činnosti budoucí společnosti 

- Slovinské daňové číslo (pro vás (a případně pro zástupce). 

- Oficiální adresa a (virtuální) kancelář 

- Název společnosti 

                                                      
35 K dispozici na adrese: https://www.bsi.si/mediji/1180/pogosta-vprasanja-in-odgovori-o-virtualnih-valutah ledna 2020 

36 K dispozici na adrese: https://kikstarter.si/iz-prve-roke-kaj-so-in-kaj-omogocajo-blockchain-in-kriptovalute/ ledna 2020 

https://www.bsi.si/mediji/1180/pogosta-vprasanja-in-odgovori-o-virtualnih-valutah
https://kikstarter.si/iz-prve-roke-kaj-so-in-kaj-omogocajo-blockchain-in-kriptovalute/


 
 

 

- Zákon o založení společnosti nebo dokumentace potřebná k registraci živnostenského 

podnikání 

 

Společnost lze založit na jednom z fyzických míst VEM nebo online na místě e-VEM. 

 

V závislosti na typu společnosti se mohou postupy lišit. Veškeré informace pro daný typ 

společnosti lze nalézt na vládních internetových stránkách: e-VEM Státní portál pro 

podnikatelské subjekty a živnostníky (http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem). 

 

V každém případě je však třeba identifikovat také adresu společnosti, kterou je třeba ověřit, a 

to buď u notáře, ve správním útvaru nebo na některém z míst VEM. Po schválení zápisu 

soudem obdržíte vyrozumění od soudu a nyní je vaše společnost zapsána na společném 

podnikatelském portálu AJPES. Než začnete podnikat, musíte si také otevřít podnikatelský účet 

u některé z bank registrovaných ve Slovinsku. 

  

http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem


 
 

 

 

 

 

Statistické údaje o zemi 
 

 

Obyvatelstvo 

 

Oblast: 783 562 km2 

Populace: 82 003 882 

 

 

● Muži: 40,863,902 

● Ženy: 41 139 980 

● Mládež: 12.823.59837 

 

Věk Celkem Ženy Muži 

20-24 6.547.129 3.347.297 3.199.832 

25-29 6.276.469 3.190.023 3.086.446 

Celkem 12.823.598 6.537.320 6.286.278 

 

 

 

● Podnikatelé: 

Ukazatele narození zaměstnavatelských podniků, 2017 

Indikátory % 

Porodnost zaměstnavatelských podniků (1) 13,9 

Tvorba pracovních míst v zaměstnavatelských podnicích (2) 4,6 

1. Míra vzniku zaměstnavatelských podniků odpovídá počtu nových 

zaměstnavatelských podniků v procentech z počtu aktivních podniků (celkem) s 

alespoň jedním zaměstnancem. 

                                                      
37 Mládež podle pohlaví a věkových skupin 2018 

 

   Turecko 



 
 

 

 

2. Tvorba pracovních míst v důsledku vzniku nových podniků se měří jako podíl 

zaměstnanosti na počtu nově vzniklých zaměstnavatelských podniků.38 

 

 

● Podnikatelé z řad mládeže: 

 
 Ekonomická aktivita podle let, [věk 15+]Tisíc osob 

Rok Celke

m 

Zemědělství Průmysl Stavebnictví Služby 

2017 28 189 5 464 5 383 2 095 15 246 

2018 28 738 5 297 5 674 1 992 15 774 

 

 
Ukazatele natalita zaměstnavatelských podniků, 2017 

Indikátory 

 

% Celkem: 28 

189 (Tisíc) 

Natalita zaměstnavatelských podniků(1) 13,9 3 918 

Tvorba pracovních míst v zaměstnavatelských podnicích(2) 4,6 1 297 

 

Podíl zaměstnání jako zaměstnavatel podle věkových skupin 2017 

Věková skupina Celkem 

100,0 

         15 - 24 2,2 

         25 - 34 19,2 

         35 - 44 36,5 

         45 - 54 25,8 

         55 - 64 12,7 

         65 +  3,6 

  

                                                      
38 TurkStat, Statistiky podnikání, 2017 

 



 
 

 

● Počet nově založených podniků: 28 189 (tisíc) 

 

Ukazatele natality zaměstnavatelských 

podniků, 2017 

% 

Natalita  zaměstnavatelských podniků (1) 13,9 

Tvorba pracovních míst v zaměstnavatelských 

podnicích (2) 

4,6 

(Jedná se o poměr počtu aktivních 

zaměstnavatelských podniků) 

 

  

Ukazatele přežití zaměstnavatelských 

podniků 

 

Míra přežití nově stávajících zaměstnanců 

zaměstnavatele 

82,0 

(Jedná se o míru v porovnání s osobami , kteří 

se stali zaměstnanci před rokem) 

 

  

Ukazatele úmrtnosti zaměstnavatelských 

podniků 

 

Míra mortality  zaměstnavatelských podniků 

(1) 

10,9  

Zrušení zaměstnanosti v důsledku úmrtí 

zaměstnavatele (2) 

3,4  

(Jedná se o poměr počtu aktivních 

zaměstnavatelských podniků) 

 

 
 

 

 

 

2017 Rok Počet podnikatelů v Turecku (podle záznamů o nových podnicích) 

Zemědělství, lesnictví a rybolov 28.713 

Těžba a dobývání 6.132 

Výroba 428.625 

Výroba a distribuce elektřiny, plynu, páry a klimatizace 6.859 

Zásobování vodou, kanalizace, nakládání s odpady a sanační činnosti 5.294 

Výstavba (budov) 269.709 

Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů 1.248.832 

Přeprava a skladování 508.354 

Ubytování a stravování 328.317 

Informace a komunikace 43.926 

Finanční a pojišťovací činnosti 21.317 

Činnosti v oblasti nemovitostí 55.396 



 
 

 

Odborné, vědecké a technické činnosti 227.109 

Administrativní a podpůrné činnosti 63.191 

Vzdělávání 25.506 

Zdravotní a sociální péče 43.647 

Kultura, umění, zábava, rekreace a sport 51.974 

Další činnosti v oblasti služeb 333.103 

Celkem 3.696.004 

 

 

 

Pracovní síla neinstitucionálního obyvatelstva podle věkových skupin a pohlaví 

Pracovní síla 

neinstitucionálníh

o obyvatelstva 

podle věkových 

skupin a pohlaví, 

2017, 2018 

Věk 15+ Věk 15-24 let 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Míra účasti na 

trhu práce 

52,8 53,2 72,5 72,7 33,6 34,2 43,3 44,0 76,9 76,7 34,2 34,8 

Míra 

nezaměstnanosti 

10,9 11,0 9,4 9,5 14,1 13,9 20,8 20,3 7,9 8,1 11,5 11,5 

Míra 

nezaměstnanosti 

mimo zemědělství 

13,0 12,9 10,7 10,8 18,5 17,8 24,1 23,1 8,9 9,2 15,2 15,0 

Míra 

zaměstnanosti 

47,1 47,4 65,6 65,7 28,9 29,4 34,3 35,0 70,8 70,5 30,3 30,8 

 

 

 

 

Podnikatelské obory pro mládež 

 

Neexistují žádné statistické informace v pracovních oblastech mládeže. V Turecku není možné 

dosáhnout podrobného statistického zkoumání oblasti práce mladých lidí. Můžeme však 

dosáhnout pracovních a průmyslových oblastí obecně a bez závislosti na věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Odvětvové rozdělení zaměstnanosti, 2017 

2017 

  

Sektor 19,4 % 

Zemědělství 19,1 % 

Průmysl 7,4 % 

Stavebnictví 54,1 % 

Služby 19,4 % 

Celkem  100,0 % 

 

 

 

Zaměstnanost podle věkových skupin a odvětví39 

 Rok 15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-34 35-39 40-44 45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65+ 

Zemědělství 2017 388 347 359 379 507 576 592 668 591 505 552 

2018 359 327 324 365 465 520 621 640 614 505 557 

Průmysl 2017 313 550 786 871 970 760 556 310 151 75 41 

2018 327 594 809 900 980 849 586 333 169 88 40 

Stavebnictví 2017 132 244 293 294 321 262 231 166 90 45 16 

2018 119 200 279 274 301 277 225 160 92 43 21 

Služby 2017 654 1450 2210 2439 2427 2084 1596 1177 657 357 194 

2018 688 1516 2193 2441 2520 2127 1734 1208 729 385 232 

 

 

 

 

Elektronický obchod - Podniky pro mládež 

 

Bylo by zavádějící uvádět počet podniků působící v elektronického obchodování v Turecku, b. 

Protože v současné době mezi nejznámější sociální sítě patří Instagram, Facebook atd., které 

                                                      
39 Zdroj: Zafer Development Agency 

19%

19%

8%

54%

Distribuce podle odvětví

Agriculture

Industry

Construction

Services



 
 

 

mohou fungovat jako platformy pro podnikání. Tento způsob podnikání nevyžaduje žádnou 

oficiální registraci. 

Můžeme si udělat přibližnou představu za použití statistik z počtu lidí využívající internet a 

mobilních telefonů. 

 

 

 

 

Internet a elektronický obchod v Turecku v číslech 

 

Rychlý růst penetrace internetu40 

 2000 2004 2008 2012 2016 Předpověď na rok 

2020 

uživatelé 

internetu 

2 miliony 10 milionů 24 milionů 34 milionů 46 milionů 62 milionů 

Neuživatel 

internetu 

61 milionů 57 milionů 46 milionů 41 milionů 33 milionů 20 milionů 

 %4 %15 %34 %45 %58 %76 

 

 

 

Vysoká penetrace používání chytrých telefonů: Jen od roku 2014 se prodalo 16 milionů 

nových chytrých telefonů. Od roku 2021 se očekává, že 84 % obyvatel Turecka bude uživateli 

chytrých telefonů. 

 

 

 

Velikost trhu elektronického obchodu v Turecku 

                                                      
40 Zdroj: http://www.tubisad.org.tr/en/images/pdf/tubisad_2019_ecommerce_eng.pdf 

http://www.tubisad.org.tr/en/images/pdf/tubisad_2019_ecommerce_eng.pdf


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Startupy - Využití alternativních/digitálních měn 

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná regulace týkající se používání alternativních nebo 

digitálních peněz, nemůžeme se k dostat ke konkrétním číslům. 

Podle definice v zákoně o platebních službách se v Turecku se elektronickými penězi rozumí 

"peněžní hodnota" vydaná na trhu výměnou za peněžní prostředky, používaná k provádění 

platebních transakcí a přijímaná jako platební prostředek jinými osobami než těmi, které jsou 

uvedeny na trh. Jinými slovy, elektronické peníze; Jedná se o formu peněz, které lze ukládat a 

převádět jménem lidí na telefonu, tabletu, bezkontaktní kartě, pevném disku nebo serveru. 

 

Abyste mohli úspěšně obchodovat v e-shopu, je třeba realizovat prodej prostřednictvím 

registrovaných platebních služeb. 



 
 

 

Protože kupující (zákazník) dává přednost nakupování přes evidenci, prostřednictvím bank 

nebo podobnými způsoby před přímou (ruční) platbou jako bezpečnou cestou nakupování. 

 

V Turecku se při elektronickém obchodování používá většina platebních metod:  

Kreditní karta - Virtuální kreditní karta: - Platba na místě - PayPal - Mobilní platba - EFT - 

Převod - Platba na místě  

Kromě těchto výše uvedených metod používají stránky elektronických obchodů také platební 

metody, jako je elektronická kreditní karta, poštovní objednávka, elektronická hotovost, 

elektronické peníze, čipová karta, elektronický šek, elektronická peněženka. Jako další 

digitální peníze pro nakupování v Turecku (Bitcoin, Crypto Money) ale není to běžné. O 

používání těchto peněz se stále diskutuje a mezi lidmi vyvolává neklid. Na druhou stranu je v 

tomto ohledu nejdůležitějším právním základem článek 2 tureckého trestního zákoníku. 

 

 

"Za aktivity, které zákon výslovně nepovažuje za trestný čin, nelze nikomu uložit trest ani 

bezpečnostní opatření." 

 

Počínaje tímto článkem, Turecká republika k dnešnímu dni ve státní legislativě neexistují žádné 

předpisy a související pojmy: "krypto-měna Bitcoin”. Nejdůležitějším právním základem je 

však v tomto ohledu článek 2 tureckého trestního zákoníku. Podle tohoto bodu; V zákoně je 

jasně uvedeno, že jednotlivcům nelze uložit žádné pokuty za jakékoli jednání, které není 

definováno jako trestný čin. Z tohoto důvodu není používání bitcoinů a kryptopeněz trestným 

činem. 

 

Kromě všech výše uvedených vysvětlení; 

 

V 11. plánu rozvoje, který je prvním plánem rozvoje prezidentského vládního systému a 

pokrývá období 2019-2023 a byl zveřejněn v Úředním věstníku dne 23. července 2019, je 

zahrnuto rozhodnutí o vydání "digitálních peněz centrální banky na bázi blockchainu". se také 

zrychlil. 

 

 

Kultura startupů v Turecku 

 

V Tureckui jsou všechny nové podnikatelské aktivity definovány jako podnikání. Navíc 

neexistuje žádná statistika podle věkových kategorií osob, které začínají podnikat. Vedou se 

pouze statistiky týkající se nezaměstnanosti a zaměstnanosti. V tomto ohledu nelze dosáhnout 

statistik podle věku a odvětví. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Podnikání - Otevření podniku obecně 

 

Turecký zákon o přímých zahraničních investicích (FDI) je založen na zásadě rovného 

zacházení a umožňuje mezinárodním investorům mít stejná práva a povinnosti jako místní 

investoři. 

 

Podmínky pro založení podniku a převod akcií jsou stejné jako u místních investorů.  

Mezinárodní investoři mohou založit jakoukoli formu společnosti stanovenou v tureckém 

obchodním zákoníku (TCC), který nabízí přístup k řízení společností, jenž odpovídá 

mezinárodním standardům, podporuje soukromý kapitál a veřejné nabídky, vytváří 

transparentnost při řízení operací a slaďuje turecké podnikatelské prostředí s právními předpisy 

EU i s procesem přistoupení k EU. 

 

Turecko zavedlo reformy s cílem usnadnit podnikání a zlepšit investiční prostředí, odstranit 

byrokracii při zakládání podniků a minimalizovat náklady a postupy. Za tímto účelem se nyní 

založení společnosti provádí pouze na obchodních rejstřících, které se nacházejí v obchodních 

komorách a jsou navrženy jako "one-stop shop". Proces je dokončen během jednoho dne.  

 

 

 

Právní plán pro podnikatele 

  
Založení firmy: 
  
Turecký zákon o přímých zahraničních investicích je založen na zásadě rovného zacházení a 

umožňuje mezinárodním investorům mít stejná práva a povinnosti jako místní investoři. 
  
Podmínky pro založení podniku a převod akcií jsou stejné jako u místních investorů. 

Mezinárodní investoři mohou založit jakoukoli formu společnosti stanovenou v tureckém 

obchodním zákoníku (TCC), který nabízí přístup ke správě a řízení společností, odpovídá 

mezinárodním standardům, podporuje soukromý kapitál a aktivity spojené s veřejnou nabídkou 

akcií. Musí vytvářet transparentnost při řízení operací a slaďovat turecké podnikatelské 

prostředí s právními předpisy EU i s přístupovým procesem do EU. 
  
Turecko zavedlo reformy, které mají usnadnit podnikání, zlepšit investiční prostředí, odstranit 

byrokracii při zakládání podniků a minimalizovat náklady a postupy. Za tímto účelem se nyní 

zakládání společností provádí pouze na obchodních rejstřících, které se nacházejí v obchodních 

komorách a jsou navrženy jako "one-stop shop". Proces je ukončen během jednoho dne.41 
 

 

 

 

 

 

                                                      
41 https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/establishing-a-business.aspx 



 
 

 

Oficiální stránky pro investice v Turecku 

 

42 

 

 

 

 

 

  

                                                      
42 https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/Pages/default.aspx 

 

https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/Pages/default.aspx


 
 

 

Případové studie 

Startupy v České republice 

Startup I 

- Undout 

Název podniku: Undout (2020) 

Roční obrat: 600 000 Kč 

Počet zaměstnanců: 3 spoluzakladatelé/ více než 5 pracovníků v týmu 

Průmysl - Oblast působnosti: elektronická inteligentní technologie 

 

 

 

 

Společnost undout. cz pomáhá lidem přirozeně spát pro lepší zdraví a produktivitu. Vytváří 

technologické pomůcky, vzdělávací obsah a akce na zlepšení spánku. V České republice vyrábí 

přírodní dřevěný budík Undout Sleep Box, který umožňuje pohodlný spánek a probouzení  s 

pomocí světel a zvuků. 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Ano. Nejdříve byla provedena analýza potřeb, poté byla podle aktuálního problému 

vytvořena představa. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Ano. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Ano. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=undout&&view=detail&mid=B8FDB64F3ADC7FC3CCB0B8FDB64F3ADC7FC3CCB0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dundout%26FORM%3DHDRSC3


 
 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano. Spoluzakladatelé znali oblast tohoto produktu. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano, spoluzakladatelé dostali zpětnou vazbu od odborníků ze Startupů během určitých 

workshopů.  

 

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem nebo kombinací? 

A. Kombinace (vlastní kapitál + grantová podpora) 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ano. 

 

Q.  Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

A. Projekt začal dobře, protože jsme hodně mluvili s lidmi během analýzy potřeb a s 

potenciálními klienty. Díky tomu jsme jasně pochopili problém. Pomohli jsme tedy vyřešit 

problémy naší cílové skupiny pomocí našeho chytrého zařízení. 

Buďte otevření, mluvte s lidmi a snažte se! 

 

 

 

Startup II 

 

- PalmMedia 

 

Název podniku: PalmMedia 

Počet zaměstnanců: více než 5  

Průmysl - oblast působnosti: B to B SAS (software) 

palmmedia.cz 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Ano. 

 

https://www.facebook.com/palmmedia.co/videos/423839284814274


 
 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Ano. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Ano. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano, členové týmu se v této oblasti vzdělávali. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano, zpětná vazba od odborníků. 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Vlastní kapitál 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne. 

 

Q.  Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

A. Důvodem úspěchu byl kreativní způsob myšlení. ''Změňte způsob, jakým lidé přemýšlejí o 

vašem podnikání'' Poučení: Ujistěte se, že máte zákonná práva zakladatelů.  

 

 

 

Startupy v Řecku  

Startup I 

 

- Laddroller 

Název podniku: Laddroller 

Počet zaměstnanců: 2 

Průmysl - oblast působnosti:  Biotechnologická společnost 

 



 
 

 

Laddroller je inovativní hybrid exoskeletu a invalidního vozíku, který pomáhá lidem s 

funkčním postižením vstát. 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Ano. 

Nápad vytvořit takový inovativní invalidní vozík vzešel z potřeb zákazníka, kterého jsem měl 

v minulosti. Začnu tím, že mým oficiálním povoláním je architekt a vlastním architektonickou 

kancelář. Po několika letech jsem vytvořil kancelář pro svou klientku, která mi zavolala a 

oznámila mi, že měla autonehodu a že se z ní stala osoba se zdravotním postižením. Výsledkem 

bylo, že se nemohla snadno pohybovat ve svém domě na vozíku, a požádala o rekonstrukci 

domu podle svých nových potřeb, aby se jí s vozíkem lépe pohybovalo. Začal jsem tedy vyvíjet 

nové návrhy a možné prvky pro její dům. Během tohoto procesu mě napadla jedna myšlenka. 

Konkrétně mě napadlo: Proč místo toho, abychom změnili celý její dům, nevytvořili vozík, 

který naší klientce nabídne možnost snadného pohybu v jejím existujícím domě? A tak jsem 

svůj nápad začal převádět do reality. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Ano. 

Průzkum trhu, který jsme provedli, se týkal především inovativních invalidních vozíků, které 

již byly na trhu, a hledal jejich vlastnosti. Trochu jsem se jimi inspiroval, ale chtěl jsem 

klientovi nabídnout něco výjimečnějšího. Přistoupil jsem tedy k vývoji vlastního. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Ano. 

Po návrhu a vývoji vozíku pro mou klientku jsme získali velmi pozitivní zpětné vazby. 

Pochopil jsem, že to bude dobrá příležitost uvést tento výrobek na trh. Začal jsem tedy 

připravovat podnikatelský plán s využitím standardní šablony, která existuje na internetu.  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Protože mé studium bylo většinou blízké oboru architektury, neměl jsem specifické 

vzdělání, které by mi umožnilo vypracovat samotný podnikatelský plán. Měl jsem však určitou 

představu o tom, jak jej vyplnit, protože jsem absolvoval několik neformálních kurzů, které 

existují na internetu. S vyplňováním podnikatelského plánu mi také pomáhal můj bratr. 

 

http://www.laddroller.com/?fbclid=IwAR1UbVWUkjyNfy0Ll5q9J4kcLM0rlTPItGElHbqMV_8wlKgxtau7Mc3AW8k


 
 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano, od mého bratra. 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Z našeho kapitálu jsme použili pouze menší část, protože jsme požádali o crowdfunding na 

Kickstarteru a získali jsme kapitál odtamtud. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Získali jsme crowdfunding. 

 

Q.  Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

A. Důvodem úspěchu vozíku Laddroller je to, že kombinuje exoskelet s motorovým vozíkem. 

Nabízí současnou manévrovatelnost ze stoje a nastavení polohy bez dalších složitých 

mechanismů. Laddroller je lehká a pevná jednotka s malým poloměrem otáčení a minimálními 

nároky na údržbu. Snadno se ovládá z jakékoliv polohy postoje uživatele a díky 

diferencovanému přístupu dokáže překonávat obrubníky a překonávat mezery i při jízdě vpřed. 

Vysoce kvalitní rám z kovové slitiny, nejmodernější elektronika, spolehlivé motory a snadná 

obsluha sestavují jedinečný, efektivní a perspektivní výrobek. 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při zakládání podniku? 

A. Potíže, které se vyskytly při zahájení činnosti, spočívaly především v jeho vhodném 

rozšíření na trhu a zejména mezi cílovou skupinu, protože je třeba čas, aby se s ním lidé 

seznámili. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Nový nápad se může vyvinout a vzniknout z jednoduchých a existujících věcí. Musíte 

pozorovat své okolí a potřeby svého okolí a pak najít inovativní řešení. Pokud nemáte 

dostatečný kapitál, nezapomeňte na řešení v podobě crowdfundingu. To vám může poskytnout 

kapitál, který budete potřebovat. 

 

Startup II 

 

- Solomon Ears 

Název podniku: Solomon Ears 

Počet zaměstnanců: 2 

Průmysl - oblast působnosti: Oblast činnosti - finanční služby 

 



 
 

 

Hlavní hodnota vašeho podniku pro společnost: Solomon Ears je chytré zařízení pro hudební 

průmysl, které demokratizuje rozdělování autorských poplatků umělcům a vydavatelstvím, za 

účelem boje proti pirátství.  

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Ano. 

Když platíme za půllitr v naší oblíbené hospodě, část těchto peněz by měla putovat zpět k 

oprávněným vlastníkům hudby, kterou posloucháme. Často se tyto platby nikdy nedostanou na 

místo určení. Hudební průmysl a monopol streamovacích služeb jsou stále větší a větší, zatímco 

nezávislí umělci a vydavatelství bojují o to, aby se udrželi na trhu. Společnost Solomon Ears 

nabízí inovativní řešení prostřednictvím implementace pokročilé technologie, která zároveň 

obrací pirátství ve prospěch oprávněných vlastníků audiovizuálních děl, aniž by koncovým 

uživatelům vznikaly další náklady. Solomon Ears je řešením 150 let starého a složitého 

problému. Efektivní a demokratické poskytování práv umělců, producentů, distributorů a 

vydavatelství. Přiznávání autorských poplatků bylo křehkou záležitostí. Solomon Ears ovlivní 

způsob, jakým sledujeme, co je populární. A s využitím nejnovějších vymožeností, jako jsou 

platformy blockchain a technologie distribuované účetní knihy spolu s dostupnými systémy na 

čipu a pokročilými výpočetními stroji, vybudujeme síť, která bude hlídat každé místo, kde se 

hraje hudba. Bude se sledovat, co se hraje, kde, kdy, jak dlouho, co se hrálo předtím a co potom. 

To je obrovské množství dat! Solomon Ears ovlivní způsob, jakým hudební průmysl přistupuje 

ke sběru dat a analýze výkonu svých produktů pomocí stejné sítě strojů, a bude tak mít hlubší 

znalosti o dopadu hudby obecně. Solomon Ears bude mít vliv na způsob, jakým jsou umělci 

odměňováni za svůj intelekt, a zrovnoprávnění tak mnohamiliardový průmysl znevýhodňující 

slabších. Začneme v místním měřítku, kde se ne tak slavní a zavedení umělci snaží prokázat 

svůj talent a mladí a nezávislí nemohou navázat vztahy s velkými vydavatelstvími. Stimulace 

kvalitního umění je zaručena. Solomon Ears naruší pirátství, jak ho známe. Už nebude záležet 

na tom, zda byla skladba koupena nebo stažena. Jakmile ji "uslyší" Solomon Ears, bude 

připsána, a tím pádem bude generovat autorské poplatky. Z pirátů se stanou prodejci hudby 

zítřka. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Ano 

Studie z roku 2013 ukázala, že 1 % hvězdných umělců vydělává 77 % celkových příjmů v 

hudebním průmyslu. Dnes je situace pravděpodobně ještě horší. Mladí umělci, kteří většinou 

patří mezi zbývajících 99 %, si tuto statistiku uvědomují a zdráhají se do ní zapojit. Právě oni 

žádají radikální změnu způsobu, jakým jsou za svou práci odměňováni v bezpečném a 

http://www.solomonears.co.uk/?fbclid=IwAR1u5TY9FNRH0cqz2v_IlVKnWx4yE55cdCPMTSzWkxKJMB_UWhV1ewfAJF4


 
 

 

efektivním prostředí. Přesně to přináší Solomon Ears: transparentnost a demokracii v 

přidělování autorských honorářů a současně s omezením pirátství. Takové prostředí lze 

vybudovat pouze pomocí blockchainu a technologií distribuované účetní knihy. Je bezpečné, 

transparentní, nákladově efektivní, snadno a rychle nasaditelné z lokálního uzlu do rozsáhlé 

sítě bez kompromisů. Je také vysoce měřitelné a dokáže okamžitě vykazovat výsledky, což z 

něj činí jistého vítěze. Systematické využívání Solomon Ears může vrátit mladé lidi do 

hudebního průmyslu a dát jim poctivou šanci být skutečnými účastníky, vydělávat peníze svým 

intelektem a být kreativní a užiteční. Měnící se ekonomika ovlivňuje především mladé lidi, 

kteří sídlí v malých a středně velkých městech, daleko od velkých metropolí. Jsou daleko od 

struktur, kde by mohli rozvíjet své schopnosti a talent. Právě to je důvod, proč Solomon Ears 

dodává uznání práv na intelektuální dílo i pro ty, kteří jsou daleko od velkých vydavatelství a 

distribučních společností. Efektivita a rovnost pro všechny umělce. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Ano 

S ohledem na všechny výše uvedené informace, které vyplynuly z analýzy potřeb a průzkumu 

trhu, jsme přistoupili k vypracování našeho podnikatelského plánu. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Neměl jsem specifické vzdělání. Získala jsem ho pouze neformálním studiem, ale 

vypracování tohoto podnikatelského plánu bylo mým druhým, takže jsem již měla zkušenosti 

s tím, jak je vypracovat. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ne  

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Náš nápad jsme uvedli na Kickstarteru, odkud jsme získali crowdfunding. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

A. Inovativní aspekt, který nabízí, a také pomoc, kterou nabídne hudebním producentům. 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při zakládání podniku? 

A. Způsob, jak přesvědčit majitele barů, restaurací a hudební producenty o výhodách, které z 

toho budou mít. S těmito obtížemi se však setkáváme pouze v prvních krocích. Nyní jsme je 

překonali. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Začátky mohou být těžké, ale pokud věříte svému nápadu/startupu, zvládnete to! 

 



 
 

 

 

 

Startup III 

 

- 11 mm 

Název podniku: 11mm 

Počet zaměstnanců: 1 

Průmysl - oblast působnosti: Maloobchodní společnost 

11 mm je cenově dostupný vzduchový polštář pro vaši e-koloběžku. Pneumatické odpružení s 

nízkou hmotností - nulové kompromisy v ovládání a výkonu - 100% možnost dodatečné 

montáže. 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Koloběžky jsou trendem 21. století. Ještě více si lidé pořizují pro svou potřebu osobní 

koloběžky. Mají však i negativa. Po několika hodinách používání je třeba je vyměnit. Po 

průzkumu stolu a s přihlédnutím k potřebám těchto koloběžek zní nápad vyvinout vzduchový 

polštář pro e-koloběžku jako skvělý nápad. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu? 

A. Ano, prostřednictvím desk research. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Pro úspěch naší iniciativy bylo důležité vypracování podnikatelského plánu. Museli jsme 

sepsat všechny potřebné informace, abychom měli něco jako referenci pro úspěch či neúspěch 

našeho produktu. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano, navštěvoval jsem magisterské studium podnikání, kde jsem získal dostatečné znalosti 

o tom, jak vyplnit podnikatelský plán, jak vytvořit business model canvas a jak vytvořit pitch 

pro svůj startup. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ne  

 

https://www.facebook.com/get11mm/


 
 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Začal jsem s vlastním kapitálem, ale nyní budu žádat o další kapitál od crowdfundingových 

platforem. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

A. Start-up bude úspěšný, protože pro nás bude snadný a bude velmi užitečný pro každého, 

kdo vlastní koloběžku. Je to jako powerbanka, kterou někdo používá pro své mobilní telefony. 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při zakládání podniku? 

A. Výdaje byly vyšší, než se očekávalo. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. I když jste si udělali finanční plány, někdy se může stát, že se setkáte s nečekanými situacemi 

a budete potřebovat více peněz, ale to je vždy riziko, když začínáte nový podnik. 

 

 

Startup IV 

 

- Dopper 

Název podniku: Dopper 

Počet zaměstnanců: 33 

Průmysl - oblast působnosti:  Opakovaně použitelné láhve na pití 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Analýza potřeb byla pro tento startup velmi důležitá. Zkoumali potřeby lidí týkající se 

ochrany životního prostředí a inovativních způsobů opětovného použití plastů. Z tohoto 

důvodu zjistili, že lidé potřebují používat láhev, která musí být praktická, hladce se s ní 

manipuluje a hezky vypadá. A tak díky soutěži o návrh našli dokonalou láhev, která byla 

připravena na míru přáním zákazníků. Poté jsme museli zajistit, aby byla láhev udržitelná. 

Udržitelnost láhve byla požadavkem, ale také výzvou z hlediska výroby. Ale stejně jako u 



 
 

 

všech ostatních věcí jsme našli způsob, jak tuto láhev vyrobit tak, aby vydržela téměř celý 

život, a díky tomu mohli představit způsob pití vody v souladu se svou filozofií. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu? 

A. Ano, zaměřili jsme se na cílovou skupinu a její konkurenty. Vytvořili svou strategii a poté 

poskytli své produkty. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Před zahájením podnikání vytvořili podrobný podnikatelský plán. Tento plán obsahoval: 

nápad, finanční řízení, marketingovou strategii a analýzu cílové skupiny. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Pro vytvoření úspěšného podniku měl zakladatel Doppera tým a organizoval podnikatelský 

plán a finanční řízení. Jejich cílem bylo chránit životní prostředí, poskytovat zákazníkům velmi 

užitečné řešení a zvýšit své příjmy. Celý tým měl vzdělání v oblasti podnikání a financí. V 

současné době Dopper čítá 33 zaměstnanců. A každým rokem se společnost dále rozrůstá. V 

týmu se střídají různé kompetence a povinnosti. Role v týmu se liší od vedoucího kanceláře až 

po vedoucího mezinárodního nákupu. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Tým samozřejmě požádal o podporu další podniky ve stejném odvětví. 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Začali svým kapitálem. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

A. Podnikání je velmi úspěšné. Důvodem je to, že mame velmi dobře zorganizovanou strukturu 

a chod podniku. Také máme všechny nástroje a dovednosti k provádění výzkumu a aktualizace 

svých výrobků a svých činností. 

 

Startup V 

 

- CityCrop 

Název podniku: CityCrop 

Počet zaměstnanců: 7 

Průmysl - oblast působnosti: Zemědělství  



 
 

 

 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Původní myšlenka vznikla tak, že oba zakladatelé zpochybňovali kvalitu potravin, které 

denně jedí. Vzniklo zařízení, které by dokázalo napodobit podmínky skleníku a uživatel by si 

mohl s pomocí technologie velmi snadno vypěstovat zeleninu a ovoce.   

Moderní způsob života také odcizuje lidi přírodě a zemědělským produktům, a proto se 

rozhodli vytvořit produkt, který pomůže člověku znovu se spojit s přírodními produkty z jiného 

úhlu pohledu. Také v mnoha severských zemích kvůli povětrnostním podmínkám dovážejí 

zeleninu a ovoce, které byly nakrájeny několik týdnů předtím, než je doma snědli! 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Ano, podnikatelský plán byl důležitým krokem k zahájení podnikání a žádosti o 

financování. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Christos pracoval jako designér a tvůrce zahradní architektury a Evriviades Makridis byl 

grafik. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ne 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Začali účastí v podnikatelském programu Enter - Grow - Go (EGG), který organizuje 

Eurobank.  

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ano, EGG, od Eurobank 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

A. Trh se vyvíjí velmi rychle a nový trend zdravých produktů a výživy přiměl mnoho 

začínajících firem zaměřit se na tuto oblast! Trh se zdravou výživou je obrovský, takže je zde 

spousta prostoru pro mnoho nápadů, pokud jsou ovšem dobré! 

 

 

 



 
 

 

 

Startupy v Itálii  
 

Startup I 

 

- Cityxcape 

 

Název podniku: CITYXCAPE  

Počet zaměstnanců: NEUPLATŇUJE SE 

Průmysl - oblast působnosti: Cestovní ruch  

 

Tento start-up ukazuje, jak je nutné investovat do mladších věkových skupin, a zároveň 

chceme prostřednictvím územní propagace dát hlas i malým reáliím v oblasti, které to 

potřebují. 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Ano 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Ano 

Průzkum trhu byl prováděn především analýzou poptávky, nabídky, konkurentů a příležitostí, 

přičemž všechny tyto analýzy byly prováděny převážně online.  

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Ano, podnikatelský plán byl vytvořen na základě poptávky trhu prostřednictvím podrobné 

analýzy. Zhodnotili jsme také naše zdroje a to, jak se nám v průběhu času mohou investované 

prostředky vrátit. 

 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano, magisterský titul z managementu cestovního ruchu. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Jen pro potřebu analýzy. 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Kombinace našich fondů a státního programu "Resto al Sud". 



 
 

 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ano 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu tohoto startupu?  

A. Úspěšné působení v odvětví zážitkové turistiky. 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. Dlouhé a složité byrokratické postupy, nepřipravenost pracovníků bank v oblasti dotačních 

opatření pro podnikání mladých lidí. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Každý den prožíváme a učíme se z naší práce v této oblasti. 

 

 

Startup  II 

 

- ResourSEAs srl 

 

Název podniku: ResourSEAs srl 

Roční obrat:  15.000 € (rok 2019) 

Počet zaměstnanců:   1 zaměstnanec a 5 zakládajících členů 

 

Myšlenkou ResourSEAs je vývoj nových technologií, které jsou schopny zhodnocovat 

průmyslové a přírodní odpadní materiály a přeměňovat je na primární materiály. Z tohoto 

důvodu může společnost nabídnout svůj příspěvek k rozvoji stále více cirkulární 

ekonomiky.  

 

 

Předmětem činnosti společnosti je vývoj, výroba a uvádění na trh inovativních produktů a 

služeb s vysokou technologickou hodnotou, a to konkrétně v obecných oblastech "zelené 

ekonomiky", "oběhového hospodářství" a "vodních technologií", se zvláštním zřetelem na (i) 

využívání mořské vody a zdrojů v ní obsažených a veškerých dalších přírodních, umělých a 

odpadních vod; (ii) environmentální a energetickou udržitelnost; (iii) optimalizaci 

podnikových a/nebo průmyslových procesů. aplikovaný výzkum, design, patentování, školení, 

prototypování a výstavbu a testování pilotních továren.  

 



 
 

 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Díky aplikaci dokumentů vypracovaných specializovanými agenturami. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Hloubkový průzkum trhu byl proveden s pomocí databází s otevřeným zdrojem, ale také 

prostřednictvím kontaktů s odborníky, kontaktů vybudovaných v průběhu let v univerzitních 

skupinách a výzkumu. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Při přípravě našeho podnikatelského plánu byla provedena také analýza potřeb a analýza 

trhu. V těchto měsících revidujeme náš podnikatelský plán, aby byl plynulejší a čitelnější, a 

zároveň zahajujeme novou analýzu potřeb a trhu aktualizovanou podle současné doby. 

 

Uvádí základní myšlenky společnosti, ilustruje její bobtnající body a zdůrazňuje výhody, které 

může mít podnikání resourSEAs na globálním trhu. 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Všichni zakládající společníci mají specializaci, která je vlastní účelu společnosti a kterou 

měli již na začátku činnosti. Zakladatelé i zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání a také 

doktorát. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ne, nikdy. 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Byl použit vlastní kapitál.  

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Žádná podpora ani granty kromě cen získaných v průběhu let. 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu tohoto startupu?  

A. ResourSEAs je malá společnost, která vznikla před několika lety, je těžké v tuto chvíli 

hovořit o úspěchu či neúspěchu, ale určitě se společnost vyvíjí směrem, který považujeme za 

správný.  

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. Hlavními obtížemi bylo lepší pochopení kontextu, v němž se společnost chce rozvíjet, a 

určení nejlepších přístupů, které je třeba v nadcházejících letech uplatnit.  

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 



 
 

 

A. Jistě, každá akce s sebou přináší i reakci, kterou nelze vždy předvídat, ale určitě nás to 

posílilo a přimělo k růstu.  

 

 

Startup III 

 

- KINEDIA 

 

Název podniku: Kinedia 

Roční obrat: 20 000 

Počet zaměstnanců: počet zaměstnanců přísně vzato: 0, počet spolupracovníků: 2-3 

Průmysl - oblast působnosti: Audiovizuální produkce 

Hlavní hodnota vašeho podniku pro společnost: Zlepšete obchodní příběhy a území 

 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Ano. Z porovnání zkušeností získaných v zahraničí a nedostatků zjištěných na území o 

podobných aktivitách. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Velmi základní, snažím se najít oficiální statistiky. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Ano. Podle vzoru, obecných pokynů profesionála a některých konkrétních vodítek. 

Uváděním základní myšlenky společnosti, ilustrováním jejích pozitivních bodů a 

zdůrazňováním výhod, které může mít podnikání resourSEAs na globálním trhu. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Dlouholeté zkušenosti v oboru a kurzy 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ne. 

 



 
 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Vlastní kapitál. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne. 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu tohoto startupu?  

A. Lidé se žádají  naše služby, protože považují naše výrobky za kvalitní, ale poptávka není 

vzhledem k podmínkám na místním trhu příliš vysoká. 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. Pro efektivní marketingovou činnost je v tomto odvětví velmi důležitá činnost PR. 

 

Startup IV 

 

- AMV IdeaLab 

 

Název podniku: AMV Idealab S.r.l. 

Roční obrat: 20.000,00 € 

Počet zaměstnanců: 0 

Průmysl - oblast působnosti: Vývoj softwaru - Cestovní ruch 

 

Hlavní hodnota našeho podniku pro společnost: Zlepšení italského potravinářského a 

vinařského, historicko-kulturního a přírodního dědictví, které je využitelné pro turisty a 

návštěvníky prostřednictvím technologie CHATBOT. Automatizovaný chat, který 

umožňuje objevovat místa zcela inovativním způsobem. Investujeme do naší země, protože 

je to země bohatá na zdroje ze všech hledisek, které je třeba ještě vylepšit a seznámit s nimi 

celý svět. 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Ano. Abychom pochopili, zda lze náš nápad využít k vybudování podniku, nejprve jsme 

analyzovali problém tím, že jsme zkoumali potřeby našeho cílového trhu a nabídli mu 

inovativní řešení. Analýza potřeb spočívala v rozhovoru s potenciálními uživateli naší služby. 



 
 

 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Ano, po provedení analýzy potřeb, identifikaci problému a řešení jsme přešli k průzkumu 

trhu, abychom zjistili, zda totéž, co navrhujeme, již existuje, nebo zda máme v této oblasti 

dostatečný manévrovací prostor. Prozkoumali jsme a analyzovali všechny možné konkurenty 

a to, čím se od nich odlišujeme, našli jsme naše silné a slabé stránky, abychom byli připraveni 

vstoupit na trh. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Náš obchodní plán je neustále aktualizován! Vycházeli jsme z podnikatelského modelu a 

všech studií prováděných za účelem analýzy potřeb a trhu a vytvořili jsme náš první 

podnikatelský plán, který se, jak již bylo zmíněno, neustále vyvíjí a mění. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano, každý z partnerů má vysokou kvalifikaci pro výkon práce ve svém oboru. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano, požádali jsme o finanční poradenství. 

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Použili jsme náš kapitál. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne. 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu tohoto startupu?  

A. Skutečný úspěch teprve přijde, ale jsme spokojeni s prací, kterou vykonáváme, protože nás 

nyní uznávají a vědí, že řešení, která provádíme, mají přidanou hodnotu ve snaze učinit naše 

území známým a plně využívaným. 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. Hlavním problémem, se kterým se setkáváme i dnes, je neznalost digitálního světa ze strany 

malých místních podniků. Velmi často naši práci nepovažují za důležitou, obzvláště ti, kteří 

mají více zkušeností. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Pochopili jsme, zejména na našem území, že realizace tohoto typu je komplikovaná.  A 

funguje pouze tak, že se k ní postavíme čelem, snažíme se lidem seznámit se s tématem a 

zároveň  usilujeme o to, aby pochopili skutečný potenciál digitalizace firem. Je to obtížná práce 

a vyžaduje hodně vůle a vytrvalosti, ale my tomu věříme a děláme vše pro to, aby se nám náš 

sen podařil. 

 



 
 

 

 

Slovinsko Startupy  

Startup I 

 

- Měsíc a Slunce 

Název podniku: Měsíc a Slunce - sdílejte lásku, tanec a zábavu 

Název obchodu: Název obchodu: Dancing9Lives  

Počet zaměstnanců: 1 

Průmysl - oblast působnosti: Taneční průmysl, Móda 

 

 

Tento start-up byl založen nedávno, ale zdá být úspěšný. Nabízí různé styly tanečního oblečení 

a taneční módy na jednom místě. 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Provedli jsme analýzu pomocí Google analytics, webového výzkumu, výzkumu niky. Tento 

projekt spadá pod Sdružení pro rozvoj kreativního hnutí "Arabeska". Naši uživatelé nám 

poskytli zpětnou vazbu o tom, co potřebují a proč.  

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Hledali jsme podobné firmy, co dělají, jak dělají, kde dělají (Amazon, e-shop). Používali 

jsme různé analytické nástroje pro SEO (optimalizace pro vyhledávače, Neil Patel SEO made 

simple). 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Vytvořili jsme podnikatelský plán pomocí modelu Canvas Business. Business Model 

Canvas je šablona strategického řízení a elegantního startupu pro vývoj nových nebo 

dokumentaci stávajících obchodních modelů.  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 



 
 

 

A. Specifické vzdělání bylo jen neformální vzdělání a nadšení pro věc. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano, využili jsme místní poradenství místního centra pro rozvoj podnikání (startupový 

inkubátor). 

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem, případně kombinací? 

A. Použili jsme pouze vlastní kapitál, takže jsme se snažili udržet náklady na minimu. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

1. A. Pokud chcete ve svém podnikání uspět, musíte být do něj zapálení. 

2. Nikdy se nepřestávejte učit. 

3. Analyzujte své konkurenty. 

4. Vytvořte si dobrý obchodní plán. 

5. Mějte dobrou prodejní strategii. 

6. Najděte si mentora. 

7. Projekt je rozdělen do kroků, které nelze přeskočit. 

8. Věřte si! 

9. Připravenost přizpůsobit se změnám na trhu. 

10. Všechno se dá vyřešit a zvládnout. 

 

Startup II 

 

- InstaText 

 

Název podniku: InstaText d.o.o. 

Počet zaměstnanců: 2 (+ člen týmu na částečný úvazek) 

Průmysl - oblast působnosti: Umělá inteligence, Lingvistika 

InstaText je velmi úspěšný start-up, jehož cílem je zlepšit písemnou komunikaci (angličtina). 

 

 

 

 

https://instatext.io/


 
 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Měli jsme silné zkušenosti s akademickým psaním. Všimli jsme si, že chybí nástroj, který 

by pomohl vědeckým pracovníkům (zejména těm, kteří nejsou rodilými mluvčími) psát jasně 

a srozumitelně anglicky. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Při rozhovorech s potenciálními zákazníky jsme se řídili doporučeními z knihy The Mom 

Test (http://momtestbook.com/): "Jak mluvit se zákazníky a zjistit, zda je vaše podnikání dobrý 

nápad, když vám všichni lžou". 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Měli jsme více než 10 let zkušeností jako podnikatelé. Generální ředitel a zakladatel již v 

minulosti vytvořili oceněný podnikatelský plán. Požádali jsme o výzvu "P2 startup incentive" 

u Slovinského podnikatelského fondu a financování nám bylo schváleno. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Jako zkušení podnikatelé jsme absolvovali různé kurzy a školení, vytvořili jsme síť (např. 

prostřednictvím CEED - https://ceed-global.org/). Postupovali podle metodiky Lean Startup. 

Doporučená četba: "V rámci projektu Startup jsme se seznámili s novými technologiemi, které 

jsou pro nás důležité: How to Build a Startup (bezplatný online kurz na Udacity) 

(https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep245) a Running Lean: Iterate 

from Plan A to a Plan That Works od Ashe Maurya 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Mentora jsme si vybrali ze seznamu poskytnutého Slovinským podnikatelským fondem v 

rámci schváleného programu "P2 startup incentive", stejně jako účast na dalších vzdělávacích 

programech pro startupy (organizovaných slovinským Start:up ekosystémem). 

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem, případně kombinací? 

A. Začali jsme s 23 000 EUR vlastního kapitálu + další podporou předchozího startupu (nyní 

zavedené společnosti) zakladatele a generálního ředitele. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. "Pobídka P2 pro začínající podnikatele" znamená, že při splnění určitých podmínek (mít 

zaměstnance na plný úvazek, dodržet podnikatelský plán atd.) obdrží 54 000 EUR přibližně za 

dva roky. 

 

Q. Co je podle vás příčinou úspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo?  

A. Získali jsme ocenění Start:up roku a prodali jsme více než 50 000 licencí za pouhých několik 

měsíců od uvedení produktu na trh, což je velmi úspěšný start. Přičítáme to rychlému učení, 

skvělé podpoře slovinského startupového ekosystému a výbornému a zkušenému týmu. 

 

 



 
 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. Nic neobvyklého. Bylo důležité co nejdříve dospět k souladu produktu s trhem, nicméně to 

není jediný problém, který musí každý startup řešit. Šlo také o nalezení správného kanálu 

(kanálů) a správného modelu... a samozřejmě o spoustu detailů, na kterých záleží. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Když máte potenciálně skvělý produkt a vynikající tým, záleží především na schopnosti se 

rychle učit. Velmi pomáhá podpora okolí a silná vůle učit se. 

 

Startup III 

 

- Průvodce 

 

Název podniku: Průvodce  

 Počet zaměstnanců:2 

Průmysl - oblast působení: e-learning, poradenství, práce s mládeží 

Průvodce je úspěšný start-up. 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Viděli jsme chybějící část v každodenním používání ICT a provedli jsme analýzu v 

balkánských zemích. V naší analýze jsme viděli, že lidé si neuvědomují přínosy e-learningu a 

dopad na jejich podnikání. Protože jsme měli předchozí zkušenosti v oblasti ICT a vývoje 

LMS, rozhodli jsme se nabídnout naše služby firmám. Předtím jsme provedli jeden dotazník a 

viděli jsme, že se lidé cítí pohodlněji s metodami e-learningu než s živými metodami. Proč? 

Odpověď je jednoduchá, mohou si zorganizovat svůj čas, jak chtějí a kdy chtějí, a na druhou 

stranu je pro majitele firmy levnější vzdělávat své pracovníky/vzdělance/mládež touto 

metodou.  

 

 

 

http://learning-wizard.com/


 
 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Provedli jsme celý průzkum naší cílové skupiny a velký průzkum. Kromě toho jsme 

naslouchali sociálním médiím a prověřili některá fóra s dotazníky. Když jsme měli tyto 

výsledky, rozhodli jsme se provést analýzu konkurence.  

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. V této oblasti jsme požádali o pomoc několik odborníků. Tím myslím, že jsme měli 

konzultanta, který měl ekonomické vzdělání.  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Vzhledem k tomu, že jeden člen týmu je vzdělán v oboru učitelství a druhý v oboru IT a má 

různé zkušenosti v oblasti neformálního vzdělávání, nemuseli jsme snad získávat žádné další 

specifické vzdělání. Co se týče financí, rozhodli jsme se je zadat externě.  

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Jak jsem již zmínil, při tvorbě našeho podnikatelského plánu jsme využili poradenství a 

stejná společnost nám pomohla s analýzou dat, která jsme získali z našeho výzkumu.  

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem nebo kombinací? 

A. Začali jsme s vlastním kapitálem.  

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Na samém začátku majitelka této firmy využila státní podpory pro nezaměstnané ženy. 

Dostali jsme podporu, která nám pomohla zakoupit veškeré potřebné vybavení (počítač, licenci 

atd...). 

 

Q. Co je podle vás příčinou úspěchu nebo neúspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo?  

A. Náš úspěch se projevuje ve spokojenosti našich klientů. Máme malý tým, ale jsme velmi 

dobře organizovaní. Jsme tu pro naše klienty, kdykoli nás potřebují. Myslíme si, že otevřená 

komunikace s klienty je jedním z hlavních důvodů, proč se naši klienti vracejí a využívají 

našich služeb opakovaně.  

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. Byrokracie, myslím si, že pro každého je byrokracie stěžká. Tyto věci by měly být 

jednodušší. Další věc jsou určitě daně. Úplně na začátku by měly být nějaké nižší daně, alespoň 

na prvních pár let, abychom byli schopni stimulovat ještě více lidí k tomu, aby začali rozvíjet 

vlastní podnikání.  

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Je to jednoduché. Musíte být neustále stoprocentně soustředění. Musíte mít realistická 

očekávání a neměli byste přemýšlet rychle. Jít krok za krokem k úspěchu, i když to na začátku 

není jednoduché, musíte v tom pokračovat, a pokud věříte ve svůj úspěch, určitě se dostaví. 

Buďte trpěliví a nesněte.  



 
 

 

Startup IV 

 

- REDG 

Název podniku: Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica 

Počet zaměstnanců: 0  

Průmysl - Oblast působnosti: příroda a životní prostředí 

Tento start-up je neúspěšný v ochraně a zachování přírody. 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Neprováděli jsme hloubkovou analýzu, protože jsme  věděli, jaké jsou potřeby. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Průzkum trhu jsme neprováděli. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Podnikatelský plán byl vytvořen všemi členy společně za souhlasu a koordinace našich přání 

a cílů. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ne.  

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano, v podnikatelském inkubátoru a coworkingu. 

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem, případně kombinací? 

A. Vlastní kapitál získaný z darů. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne. 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu tohoto startupu?  

A. Důvodem neúspěchu byly nesrovnalosti v týmu. 

 



 
 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. Neměli jsme žádné potíže. Pravděpodobně díky podpoře, které se nám dostalo, ale jakmile 

jsme vstoupili na trh sami, došlo k určitým střetům, které jsme nezvládli. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Naučili jsme se, že základem dobré práce v organizaci je sehraný tým. 

 

 

 

Startupy v Turecku  

Startup I 

 

- I7K Teknoloji  

 

Název podniku: I7K Teknoloji 

Počet zaměstnanců: Při otevření jsme začínali se 7 lidmi, pak jsme klesli na 4. 

Průmysl - oblast působnosti: Strojírenství  

Hlavní hodnota vašeho podniku pro společnost: Výroba strojních prototypů 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb a jak? 

A. Když jsem studoval, dělal jsem v rámci diplomové práce výzkum 3D tisku. Po mém 

výzkumu se ukázalo, že naše země má ve srovnání s jinými zeměmi nižší úroveň výroby a 

používání 3D tiskáren. Také jsem si uvědomil, že práce, kterou budu dělat na 3D tiskárně, bude 

levnější než práce, kterou budu dělat na CNC stroji. Strojní a prototypové práce v průmyslu se 

obvykle provádějí na CNC strojích. Pokud se tyto procesy provádějí pomocí 3D tiskárny, 

náklady se výrazně sníží, dochází pouze k 20% prodloužení doby výroby. K tomuto závěru 

jsme dospěli na základě rozhovorů, které jsme provedli s firmami. Kromě toho se cena CNC 



 
 

 

stroje pohybuje mezi 10 000 TL a 500 000 TL. Cena 3D tiskárny se však pohybuje mezi 1 000 

TL - 10 000 TL. S touto logikou lze za cenu jednoho CNC stroje pořídit nejméně 10 3D 

tiskáren. 

 

Q. Provedli jste průzkum trhu a jak? 

A. Zúčastnili jsme se především veletrhů a setkali se s průmyslovými podniky. Kontaktovali 

jsme také Ředitelství národního vzdělávání a školy, které jsou s ním spřízněné protože  není 

dostatek znalých a vzdělaných lidí, kteří by  měli znalosti o používání 3D tiskáren. Tímto 

způsobem se ve školách začaly objevovat požadavky na 3D tiskárny. Chtěl jsem se věnovat 

školení, aby se počet uživatelů ve vzdělávacích institucí zvýšil. Nejprve jsem však musel získat 

certifikát o školení schválený ministerstvem školství. Po získání certifikátu školitele jsem 

navštívil téměř všechny školy v provincii Manisa, představil 3D tiskárny a poskytl školení o 

jejich používání. 

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán a jak? 

A. Nejprve byly zapotřebí příjmy na výdaje během fáze zakládání a na stavbu prvních 

prototypů. Pro získání těchto příjmů byl proveden výzkum. Nejprve byly zkoumány státní 

podpory. 

Vyráběný produkt bylo třeba používat, ale počet lidí, kteří jej mohli používat, byl velmi 

omezený. Proto jsme naplánovali školení ve školách v našem městě. 

 

Požádali jsme také o schůzky s průmyslovými závody. Navázali jsme také partnerství se 

společností sídlící v oblasti Manisa Celal Bayar University TEKNOKENT. S touto společností 

jsme bydleli ve stejné budově. Podepsali jsme smlouvu a uzavřeli obchodní partnerství. 

Prováděli jsme výzkum a vývoj strojů této společnosti a vyvíjeli je. Společně jsme prodávali a 

dostávali jsme určité procento ze zisku z prodeje. Tímto způsobem jsme dále zlepšili naši práci 

s 3D tiskárnami. Kromě toho jsme si vytvořili trh se školeními, která poskytujeme. 

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Získal jsem certifikát pro školení o používání 3D tiskáren. Mám také přidružený titul 

související s touto specializací. Nepodařilo se mi najít turecky psané zdroje o 3D tisku. V tomto 

ohledu mi hodně pomohl internet. Hodně jsem využíval videa na YouTube a stránky fóra. 

Nejdříve si vygooglujte "Jak vyrobit 3D tiskárnu?". Psal jsem a hledal. Pak jsem se snažil 

porozumět výsledkům pomocí překladače Google. Tuto práci jsem se naučil vlastním 

výzkumem bez externí individuální podpory. 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Naši společnost jsme otevřeli v areálu univerzity TEKNOKENT. Pokud se do takového 

podnikání pustíte s novým projektem, jmenují vám pracovníky z řad akademiků, kteří s vámi 

budou konzultovat. Podporu na výrobu 3D tiskáren jsme nedostali. Začali jsme ale dva různé 

projekty, které se nám však nepodařilo dokončit. Tyto projekty jsou: ilustrovaný stroj na pěnu 

na kávu a projekt protézy ruky s mozkovým signálem. Podporu jsme obdrželi na stroj na 



 
 

 

výrobu obrázků na kávu. Naše společnost však končí a my nebudeme moci náš projekt 

dokončit. 

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem nebo kombinací? 

A. Jako partneři jsme použili vlastní kapitál. Naše podnikání nevyžadovalo velký kapitál. 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne. Protože stát měl velmi odlišné podmínky pro grantovou podporu. Tyto podmínky jsme 

nemohli splnit. Pracoval jsem v jiném zaměstnání a použil jsem peníze, které jsem si našetřil. 

Kromě toho jsme neplatili žádný nájem za místnost, kterou jsme využívali v areálu 

TEKNOKENTU na univerzitě, a za nábytek v místnosti v předinkubačním období. Naše 

preinkubace trvala 5 měsíců. Důvodem, proč trvala tak dlouho, bylo to, že jsme nemohli rychle 

najít dostatečný rozpočet na výrobu prototypu. Na konci 5 měsíců jsme začali platit nájem. 

TEKNOKENT se s firmami domlouvá takto: Poskytuje prostory, podporu v podobě nábytku a 

poradenské služby. Pokud získáte patent, univerzita dostane 40 % výdělku z tohoto patentu. 

 

Q. Co je podle vás příčinou úspěchu nebo neúspěchu tohoto startupu, pokud nějaké byly?  

A. Důvody k úspěchu: 

-Kontinuální práce, 

- průběžný výzkum, 

- riskovat neustálé odmítání 

 

Důvody neúspěchu: 

- Finanční nedostatečnost (vysoké státní daně), 

- Naše nedostatečné znalosti finančního řízení, 

- Neschopnost vytvořit dostatečnou institucionální strukturu 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. - Finanční potíže 

    - Nedostatečný mentoring (v oblasti tvorby projektů a podnikání) 

 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. - Měl bych se naučit principy fungování korporátní struktury a korporátních společností. 

    - Při otevírání nového podniku musím znát povinnosti státu. 

    - Měl bych se dozvědět o svých zákonných právech jako mladý podnikatel. 

    - Měl bych znát své finanční závazky (zejména daně) 

 

 

 

 



 
 

 

Startup II 

 

- tazedirekt.com            

Název podniku: tazedirekt.com  

Počet zaměstnanců: 400 (přibližně) 

Průmysl - oblast působnosti: Online prodej ovoce a zeleniny 

  

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Ano  

 

Q. Provedli jste průzkum trhu? 

A. Ano  

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Ano  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano  

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem nebo kombinací? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou úspěchu nebo neúspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo?  

• Nešlo jen o webové stránky, ale o iniciativu, která s sebou nesla spoustu práce a 

nákladů, od přepravy až po výrobu. 



 
 

 

• V krátké době se značce podařilo získat v Turecku popularitu. Její uzavření bylo jedním 

z témat, o kterých se v internetové branži diskutovalo několik dní. 

• Investor Hasan Aslanoba musel po závěrečné řeči, která zazněla po několika dnech, 

podat vysvětlení o důvodech tohoto rozhodnutí. 

• Společnost Aslanoba uvedla, že v posledních pěti měsících dosáhla průměrného 

měsíčního růstu 30 % a její čistý obrat za leden 2016 přesahuje 2 miliony TL, ale 

nominální ztráty TL jsou velmi vysoké. 

• Aslanoba uvedl, že dokonce riskoval ztrátu čtyř nebo pěti let, aby dohnal ziskovost, a 

prohlásil, že se začala objevovat velká mezera mezi ztrátami, které mají v rozpočtu. 

Vzniklými ztrátami a různé scénáře týkající se tabulek zisku a ztráty se nedají uzavřít a 

nemohli najít cestu ven. 

• Největším rysem, který značku odlišoval od jiných podniků, bylo to, že šlo o víc než 

jen o software a tříčlenný nebo pětičlenný tým. Jak uvedl Hasan Aslanoba, BRAND 

byl podnik náročný na kapitál a pracovní sílu. 

• Podle Hasana Aslanoby bylo dalším důvodem ukončení činnosti jeho společnosti to, že 

ve středisku pro přípravu objednávek docházelo k nadměrné zmatkovitosti v kategorii 

zeleniny a ovoce a marže výrobků se dramaticky snížily. "Také na straně distribuce 

bylo zapotřebí sedmi až osminásobného rozsahu, aby se jednotkové náklady snížily na 

rozumné hodnoty," poznamenává. 

• Dalším důvodem je podle Hasana Aslanoby selhání výběru vrcholového managementu. 

• Aslanoba tuto problematiku vysvětluje následovně: "Budoval jsem dobrý tým, uspěl 

jsem tím, že jsem je vedl, nikdy jsem se nedržel předpokladu. Někteří přátelé, s nimiž 

jsem se dohodl s vrcholovým vedením, měli velmi nízkou úspěšnost. Bohužel jsme 

měli předčasné propouštění a problémy s výkonností. Některé manažerské změny jsem 

provedl pozdě, obával jsem se odvolání." Aslanoba se do tohoto podnikání pouští, 

nepřináší žádný podrobný obchodní plán a analýzu spotřebitelů. 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. "Bez ohledu na to, jak dlouhý výzkum a analýzu při realizaci svého nápadu provedete, 

faktory, které se vyvinou mimo vás - i když ne vždy způsobí uzavření - mohou vaše plány 

posunout do jiných rozměrů." 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Startup III 

 

- metrekare.com          

 

Název podniku: metrekare.com 

Průmysl - oblast působnosti: realitní kancelář - online prodej 

 

 

Q. . Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Ano  

 

Q. Provedli jste průzkum trhu? 

A. Ano  

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Ano  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano  

 

Q. Začali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem nebo kombinací? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

• Metrekare.com, jeden ze zakládajících partnerů společnosti Serhat Karahan, přinesl do 

realitního sektoru odlišný přístup zaměřený na technologie. 

 

• Do této lokality, která vznikla na základě mezery na trhu s nemovitostmi, investovali 

velké částky také velcí investoři. 



 
 

 

• Stránky také propagovaly technologické aplikace, například Google Glass. Hlavním 

důvodem pro Metrekare.com je; trh není dostatečně prozkoumán. Je totiž nutné být 

opatrný při vstupu na trh, kde je Sahibinden.com (lídr trhu) zdaleka první a ostatní 

konkurenti jsou silní a nejsou preferováni individuálními a firemními uživateli. 

 

• Je velmi obtížné uspět na tomto trhu bez oblasti generování provozu, kde je 

Sahibinden.com nejsilnější. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. "Schopnost správně analyzovat výhody a nevýhody konkurence na trhu vám umožní 

zaujmout místo v dané oblasti, i když nemáte odlišnou vlastnost, která by vás od konkurence 

odlišovala." 

 

Startup IV 

 

- futbolburada.com  

 

Název podniku: futbolburada.com 

Počet zaměstnanců: přibližně 150 

Průmysl - oblast působnosti: Sportovní zpravodajství 

  

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Ano  

 

Q. Provedli jste průzkum trhu? 

A. Ano  

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Ano  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání nebo 

různé kurzy)? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 



 
 

 

A. Ano  

 

Q. Začínali jste s vlastním kapitálem nebo s cizím kapitálem nebo kombinací? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

• Srpen 2012. Ömer Uçar, jak název naznačuje, jde o nejsledovanější sportovní 

zpravodajství v Turecku. Stránka měla nejvíc sledujících co se týče sportovního kanálu, 

obzvlášť fotbal. 

• Uživatelé stránky s odlišným stylem psaní mohli různě přispívat do rubriky, kde se 

objevovaly nejznámější jména z fotbalového světa.  

• Za pouhý měsíc stránka dosáhla významných čísel. Získali jsme 150 autorů, 450 členů 

a 28 tisíc jedinečných návštěvníků. Stránka také plánovala vydat aplikace pro iOS a 

Android. Pak však stránka byla na rok uzavřena. 

 

Q. S jakými obtížemi jste se setkali při otevírání svého startupu? 

A. "Pokud máte projekt s modelem, který přináší příjmy, možná budete muset prověřit, jestli 

máte dostatek peněz, aby váš podnik alespoň několik let ve nebyl ve ztrátě. " 

 

 

Startup V 

 

- yemeksepeti.com          

 

Název podniku: yemeksepeti.com 

Počet zaměstnanců: více než 400 zaměstnanců 

Průmysl - oblast působnosti: Webové stránky s online dodávkami potravin 



 
 

 

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Ano  

 

Q. Provedli jste průzkum trhu? 

A. Ano  

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Ano  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání 

nebo různé kurzy)? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano  

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

• Yemek Sepeti je úspěšným internetovým podnikem s nejvyšší výstupní hodnotou, která 

činí 589 milionů dolarů. 

• Společnost Food Basket, která byla založena v roce 2001 pod vedením Nevzat Aydın, 

má více než 400 zaměstnanců a za sebou krásný příběh úspěchu. 

• Její zakladatel Nevzat Aydın měl nápad. Chtěl zajistit, aby restaurace dostaly 

objednávky jídel od uživatelů prostřednictvím internetu. Protože na trhu nefungovaly 

dobře telefonické objednávky.. 



 
 

 

• Příběh společnosti Yemek Sepeti začíná v kanceláři o rozloze 40 metrů čtverečních se 

třemi zakládajícími partnery. Tento tým, který okamžitě zahájil jednání o restauracích, 

Byli však odmítnuty od prvních 15 restaurací, s nimiž se setkali. Přestože bylo pro ně 

obtížné přesvědčit restaurace, ke konci se jim podařilo uzavřít dohody s 26 

restauracemi. Domluva nebyla však vůbec jednoduchá. 

• Nejprve začali přijímat objednávky prostřednictvím tiskárny a faxu. A takto to 

fungovalo po velmi dlouhou dobu. 

• Zakladatelé a majitelé společnosti Rocket Internet uzavřeli partnerství s německými 

bratry Samwerovými. Od tohoto dne začaly zakázky společnosti narůstat. V roce 2010 

dosáhla společnost Yemek Sepeti 25 tisíc objednávek. Prvních pět let se snažili vytrvat, 

aniž by vydělávali peníze. Jejich víra ve vlastní nápady a v tým, jsou důležitým 

faktorem pro udržení stability společnosti. 

• Začínají přijímat objednávky na mobilu s iPhonem. Výsledky z roku 2010 Potravinový 

koš, který na začátku roku 2011 přijímal 28-29 tisíc objednávek denně, a dosáhlo 900 

tisíc uživatelů. 

• V roce 2012 získala společnost General Atlantic menšinový podíl ve společnosti, když 

do ní investovala 44 milionů dolarů. 

• Společnost Yemek Sepeti po této investici zrychluje svůj růst a zvyšuje svou rychlost. 

• Největší světovou online kuchyni Food Cart, která přijímá více než 100 000 objednávek 

denně, koupila v květnu 2015 německá společnost Delivery Hero za 589 milionů 

dolarů. Této společnosti byly prodány všechny akcie společnosti (100 %). 

• Nevzat Aydın je i nadále generálním ředitelem Food Cart. Zatím není známo, jak 

dlouho podle smlouvy zůstane. Avšak tento příběh přechází do historie tureckého 

internetu jako úspěšné dobrodružství. 

 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. Shrňme to: Během 16 let jsme obdrželi spoustu odmítnutí. Měli jsme problémy s procesem 

objednávání a problémy s dodávání prvních objednávek. Na trhu, kde dosud nefungovaly řádně 

objednávky telefonicky, bylo obtížné začít přesvědčovat lidi, aby začali objednávali přes 

internet. Mezitím se objevily další konkurenti, ale nevzdali jsme se. Naučili jsme se dělat věci 

jinak a překonávat je. 

 

 

 

 



 
 

 

Startup VI 

 

- Insider           

 

Název podniku: INSIDER 

Počet zaměstnanců: více než 100 zaměstnanců 

Průmysl - oblast působnosti: Insider je softwarová společnost, která poskytuje nástroje pro 

zvýšení prodeje pro stránky elektronického obchodu.  

 

  

 

 

Q. Provedli jste analýzu potřeb? 

A. Ano  

 

Q. Provedli jste průzkum trhu? 

A. Ano  

 

Q. Vytvořili jste si podnikatelský plán? 

A. Ano  

 

Q. Získal/a jste nějaké specifické vzdělání v oblasti rozvoje podnikání (formální vzdělání 

nebo různé kurzy)? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou poradenskou službu? 

A. Ano  

 

Q. Začali jste se svým kapitálem nebo s jiným kapitálem nebo kombinací? 

A. Ano 

 

Q. Využili jste nějakou grantovou podporu? 

A. Ne 

 

Q. Co je podle vás příčinou neúspěchu nebo úspěchu tohoto startupu, pokud nějaké bylo? 

• Insider je softwarová společnost, která poskytuje nástroje pro zvýšení prodeje na 

stránkách elektronického obchodu.  



 
 

 

• Insider pomáhá zejména předním světovým značkám využívat použitelná data, 

zlepšovat marketingové technologie a umožňovat značkám provádět segmentaci s 

pokročilou automatickou optimalizací. Například; Díky systému Insider se pomocí 

algoritmů strojového učení vypočítá tendence zákazníka zakoupit produkt během 7 

dnů, poté se zprávy zkoumají po dobu přibližně 30 dnů a pro každý den se určí nové 

nákupní skóre. Tímto způsobem je dosaženo až 17tinásobného zvýšení prodeje výrobků 

díky získávání zpráv o nákupních tendencích zákazníků. V současné době systém 

Insider preferuje více než 200 značek, především Fiat, Carrefour, Trendyol, CNNTürk, 

Biletix, Lenovo, AVIS, Toyota, Dominos, Garanti, Doğuş a Hepsiburada.com. 

• Systém je zaměřen na Turecko a blízká geografie v ekosystému elektronického 

obchodu. Sleduje se chování uživatelů v reálném čase, přičemž následně jsou uživatelé 

segmentováni: získáme tím správnou personalizaci a zprávu, která bude směřovat 

cílovou skupinu k prodeji. 

• Na rozdíl od jiných společností byl spuštěn ve formě systému, který funguje bez 

jakéhokoliv zatížení IT na webových stránkách. Při poskytování služby a umožňuje test 

A/B pro každou novou úpravu. 

• Od svého založení v roce 2012 se Insider stal značkou používanou na více než 120 

místech v pěti různých zemích. 

• https://useinsider.com/ 

• "Pomáháme marketérům řídit růst díky naší platformě pro řízení růstu založené na 

umělé inteligenci." 

• Podpora růstu vyžaduje poskytování konzistentních a personalizovaných zákaznických 

zkušeností napříč kanály. Naše platforma pro řízení růstu poháněná umělou inteligencí 

pomáhá marketérům řídit růst od akvizice po aktivaci, udržení a výnosy, od překlenutí 

rozdílů mezi webem, mobilním webem, aplikací, zasíláním zpráv, e-mailem a 

reklamními kanály až po poskytování zákaznických zkušeností na míru. Využíváme 

informace o zákaznících v reálném čase a zároveň zvyšujeme konverze a celoživotní 

hodnotu. 

Q. Jaké poučení si z tohoto podniku odnášíme? 

A. "Pokud máte myšlenku podniku, kterému věříte, snažte se dosáhnout jeho cíle naplno. 

Nezahlcujte se neúspěchy a obtížemi. " 

 

Hande Çilingir, zakladatel marketingové platformy INSIDER: 

 

"INSIDER byl založen v dubnu 2012. Ve fázi zakládání je důležité dívat se na příklady 

technologií ve světě, zejména na úspěšné podnikatele. Mezinárodní expanzi jsme realizovali v 

9. měsíci existence formátu. Jako INSIDER jsme softwarová společnost, jejíž tým s fyzickými 

pobočkami v 5 různých zemích přesáhl 100 lidí a vyváží turecké technologie do zahraničí. " 

 

https://useinsider.com/


 
 

 

Archetypy systému 
  

Co je to archetyp systému? 

 

Systémové vědy a systémové myšlení vycházejí z řady zdrojů, jako je obecná teorie systémů 

a jsou známy již více než 50 let. Tyto koncepty rozpracovali vědci, jako je biolog Ludwig 

Von Bertalanffy, ekonom Kenneth Boulding, matematik Norbert Wiener a mnozí další. Spolu 

se systémovým myšlením byla předložena myšlenka systémových archetypů, která popisuje 

vzorce chování, jež mají tendenci se opakovat v životě jednotlivce i v organizačních 

strukturách. Proniknutím hlouběji na úroveň systémové struktury lze určit příčiny tohoto 

chování, což poskytuje základ, na jehož základě lze přijmout konkrétní opatření ke změně 

struktur, a řešit tak problémy u zdroje, nikoliv se zabývat pouze symptomy. Systémový 

přístup může pomoci osvětlit současné problémy tím, že nám pomůže přehodnotit je ze 

zásadně jiné perspektivy.43 

 

  

Zjištění 

  

Po analýze dotazníku a porovnání s obecnými charakteristickými vzorci chování při TBC 

bylo zjištěno několik indicií, které se mohly ukázat jako archetypy. Z osmi archetypů 

popsaných v (Kim, 2000) bylo v této studii identifikováno šest: Driftování cílů, růst a 

nedostatečné investice, limity úspěchu, přenášení břemene, tragédie společných statků. V této 

fázi práce nebyl shromážděn dostatek informací pro vytvoření diagramů kauzálních smyček 

pro tyto archetypy, nicméně určité charakteristiky mohou být popsány a zpracovány pro další 

studium. A později mohou být vytvořeny i diagramy pro lepší pochopení problému. V každé 

z následujících podkapitol je nejprve představen konkrétní archetyp a poté jsou popsána 

příslušná zjištění. 44 

 

Systémové archetypy jsou situace, které se odehrávají v systému a často je známe ze svého 

života. Obvykle mají špatný dopad. V literatuře je popsáno 8 archetypů. 

 

Pro jejich identifikaci bylo navrženo následující otázky. Dvě otázky pro každý archetyp určí, 

zda je v systému (podniku) přítomen archetyp. Odpovědi by mohly být ano/ne, ale pokud by 

byly podrobněji rozvedeny, pomohlo by to lépe pochopit podstatu problému. Na základě toho 

můžeme respondenta informovat o tom, jaké konkrétní archetypy má ve své organizaci, a 

následně navrhnout i řešení. Pokaždé, když ptáme na "systém", máme na mysli organizaci nebo 

podnik. 

 

                                                      
43  KIM, D. H. 2000. Systems Archetypes I: Diagnosing Systemic Issues and Designing High-Leverage 

Interventions, Waltham, MA, PEGASUS COMMUNICATIONS, INC. 

44  VALEK, L 2020 . Systems Archetypes in Time Banking: The First Step 



 
 

 

Níže jsou uvedeny archetypy a otázky, které daný archetyp označují;  

 

1. Driftovací cíle 

a. Existují cíle nebo standardy, které se v průběhu času snižují?  

b. Zaměřují se lidé na dosažení cíle, nebo na snížení nepohodlí či nedosažení 

cíle?  

 

2. Eskalace 

a. Existují dva nebo více konkurenčních hráčů se stejnou mocí, jejichž individuální 

akce mohou ostatní vnímat jako hrozbu?  

b. Má každý z hráčů možnost odvety podobnými akcemi? 

 

3. Opravy, které selhávají 

a. Byly přijaty kroky k rychlé reakci na krizi, aniž by byly příliš zváženy dlouhodobé 

důsledky?  

b. Byla v minulosti v reakci na podobné krize přijata podobná opatření? 

 

4. Růst a nedostatečné investice 

a. Jsou investice/financování spíše reakcí na růst než očekáváním růstu?  

b. Jsou signálem pro investování/financování spíše problémy způsobené růstem než 

dlouhodobé plánování? 

 

5. Limity úspěchu 

a. Dochází u kdysi úspěšných programů ke snižování návratnosti?  

b. Existují v systému (organizaci) limity, které omezují růst? 

 

6. Přenesení břemene 

a. Přesouvají se opatření přijatá ke zmírnění příznaků problému pozornost od 

zásadnějších řešení?  

b. Existují další důsledky, které systematicky narušují základní schopnosti 

organizace? 

 

7. Úspěch za účelem se stát úspěšným 

a. Existují dvě nebo více rovnocenných možností, jejichž investiční rozhodnutí jsou 

spojena ve hře s nulovým součtem?  

b. Závisí úspěch obou možností na počátečních podmínkách? 

 

8. Tragédie společných statků 

a. Existuje velký počet rovnocenných hráčů, kteří mají volný nebo rovný přístup ke 

společnému a omezenému zdroji? 

b. Je systém nastaven tak, aby byl samoregulovatelný, bez nadřazeného řídícího orgánu? 

 



 
 

 

Poznámka: Pro tuto zprávu byly výše uvedené otázky položeny startupům, které byly použity 

jako případové studie. Některé odpovědi byly rozpracovány z Ano/Ne a najdete je v 

poznámkách pod čarou. Např; # 

 

Archetypy 

Česká 

republika 
Řecko Itálie Slovinsko Krocan 

I II I II III IV V I II III IV I II III IV I II 

Driftovací cíle 

Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne 
Ano

45 
Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano 

Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Ano

46 
Ano Ano Ne Ano Ano A47 Ne Ne - 

Eskalace 

Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne48 Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 

Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Ano

49 
Ano Ano Ne Ne Ano 

Ano
50 

- 

Opravy, které 

selhávají 

Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne 
Ano

51 

Obě 

strán

ky 

Ano A52 Ne Ne Ano 

Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano - 

Růst a 

nedostatečné 

investice 

Ano Ano Ano Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ne 

Obě 

strán

ky 

Ne Ano Ano Ano Ano 

Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne53 Ano Ano Ne Ne Ne - 

Limity 

úspěchu 

Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano Ano  Ano Ano Ano 

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
Ano

54 
Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano - 

Přenesení 

břemene 

Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ano 

Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano - 

Úspěch pro 

úspěšné 

Ano Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne 

Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne - 

Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ne Ne55 Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ano 

                                                      
45 Naším posláním je propagovat sicilský cestovní ruch. Chceme být mostem, který spojuje návštěvníky s místní komunitou. 

To se nám daří od počátku naší činnosti.  
46 Naše vize je založena na dosažení cíle. 

47 Myslím, že lidé se více zaměřují na snížení nepohodlí, které vede k neúspěchu. To je můj osobní názor. Člověk by se měl 

více soustředit na dosažení cíle. Pokud ho nedosáhnete napoprvé, můžete to zkusit znovu a znovu... zkoušet to s jinou strategií 

a tak dále... 
48 V případě jediného vlastníka jsou veškerá rozhodnutí v kompetenci generálního ředitele, který obvykle nejdříve projedná 

se zaměstnanci případná zlepšení nebo návrhy. 
49 Logika audiovizuálních produkcí je trochu jiná než u činností, které se tradičně týkají startupů. Manažerská část je v podstatě 

solitérní, spolupráce se váže k jednotlivým produkcím. A produkce se řídí logikou (rovněž hierarchickou) souboru. 
50 Naši partneři ve společnosti byli našimi konkurenty v oblasti rozvoje podnikání. Z naší partnerské struktury jsme udělali 

příležitost, jak se zlepšit. Zlepšení, která jsme v našem produktu provedli, jsme sdíleli také se společností FilaBox, která působí 

ve stejném odvětví jako my. Také oni se s námi podělili o svá zlepšení. Tímto způsobem se kvalita našeho produktu ještě 

zvýšila. 
51 Během pandemie covid-19 jsme se vzhledem k uzavření všech aktivit, které by mohly být našimi potenciálními zákazníky, 

ale i našimi skutečnými zákazníky, rozhodli reagovat vývojem dalších systémů na jejich podporu, které by mohly být užitečné 

pro reakci na současnou krizi, jako je příprava digitálních jídelních lístků nebo vývoj virtuálních asistentů pro rezervace a 

dodávky do domu. 
52 S tím nemohu zcela souhlasit. Protože někdy se i v krizi snažíme reagovat rychle, ale zároveň dbáme na dlouhodobé 

důsledky.  
53 Růst pro nás znamená investovat do nových finančních a lidských zdrojů. Za tímto účelem se organizujeme. 

54 Jediným omezením je ekonomická úroveň, protože v současné době není kvůli Covidu19 žádný kapitál, který by bylo 

možné reinvestovat. 
55 Při práci v odvětví cestovního ruchu a nabízení zážitkových služeb jsou zdroje málokdy omezené, ale snadno dostupné i 

pro konkurenci. 



 
 

 

Tragédie 

společných 

statků 

- - Ne Ne Ne Ano Ne Ne56 - Ne Ne Ne Ne Ano Ano 
Ano

57 
- 
 

 

 
Závěr 

  

Podle nejnovějších údajů z roku 2022 selže až 90 % startupů, a to téměř ve všech odvětvích. 

Průměrná míra neúspěšnosti v prvním roce je 10 %, avšak ve druhém až pátém roce selže 

ohromujících 70 % nových podniků. V dlouhodobém horizontu selže 90 % startupů. Jinými 

slovy, pouze jeden z deseti tradičních podniků v kategorii startupů nakonec přežije. 58 

  

Proto musí začínající podniky včas identifikovat své systémové archetypy, aby mohly řešit 

problémy a vytvářet včasná řešení. Výše uvedené situace a příklady byly formulovány tak, aby 

odpovídaly konkrétnímu popisovanému archetypu, ale to rozhodně neznamená, že se archetypy 

nemohou překrývat. Ve skutečnosti se archetypy překrývají. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
56 Vzhledem k tomu, že pro cestovní ruch neexistují téměř žádné omezené zdroje, je obecně obtížné najít kompromis s jinými 

společnostmi a vytvořit partnerství a spolupráci. Co se týče konkurenčního systému, v současné době je jich velmi málo, takže 

si nemyslím, že by v tuto chvíli byly zapotřebí zvláštní zásahy. 
57 Usadili jsme se v budově TEKNOKENT univerzitního kampusu Manisa Celal Bayar. V této budově jsme sdíleli velkou 

halu s pěti různými společnostmi. Podle pravidel bylo nutné pracovat pouze pro kancelářské využití a je zakázáno zřizovat si  

dílny. Poskytli jsme neomezená práva na užívání ostatním společnostem, které využívaly stejnou halu jako my, a zřídili jsme 

dílnu. Tímto způsobem jsme mohli nepřímo získat podporu a nápady ostatních společností. Pozitivně to ovlivnilo i úspěch 

ostatních společností. 
58 https://explodingtopics.com/blog/startup-failure-stats 



 
 

 

Startupové vývoje v globálních procesech 
 

Celosvětová ekonomika startupů vytváří hodnotu téměř 3 biliony dolarů.59 Přesto se však 

startupy i před pandemickou krizí potýkali se zásadními problémy, jako je koncentrace hodnoty 

v několika městech, nedostatečná inkluze a slábnutí technologických gigantů. Vyplývá to z 

nejnovější zprávy Global Startup Ecosystem Report60 od společnosti Startup Genome, která 

tvrdí, že COVID-19 by se mohl ukázat jako "událost hromadného vymírání" pro startupy. 

Neočekávaný příchod pandemie má nyní za následek velký propad spotřebitelské poptávky a 

rizikového kapitálu, což vedlo k propouštění.61 

V mnoha případech jsme však byli svědky toho, že se uprostřed této pandemie objevily i nové 

podniky a zlepšení. Pandemie sice změnila chod startupového ekosystému, jak jsme ho znali, 

ale přinesla i inovace a otevřela nové oblasti, na kterých se mohou rozvíjet a rozvíjet budoucí 

legislativy a projekty. V této části zmíníme pozitivní a negativní faktory, které konkrétní země 

zaznamenala během vývoje našeho projektu. 

 

 

Vliv na předpandemické startovací ekosystémy 

 

- Česká republika 

Česká republika ve vývoji technologií nabírá na obrátkách. Dlouhodobě se zde aktivně rozvíjejí 

IT firmy specializující se na software a e-commerce - Avast, Alza, Kiwi. V posledních letech 

se objevuje stále více inovativních start-upů. Není to překvapivé, protože v České republice je 

mnoho velkých výhod pro rozjezd nových projektů. 

 

Poradenský gigant Deloitte již zaznamenal inovační potenciál českých technologických firem. 

Zařadil je do svého žebříčku Fast 50 CE. Jedná se o seznam nejrychleji rostoucích firem ve 

střední a východní Evropě. V roce 2020 bylo do tohoto seznamu zařazeno 21 českých firem. 

Nejvyšší pozici obsadila logistická služba DoDo, která se zabývá rozvozem potravin, jídel z 

restaurací a balíčků. V roce 2020 DoDo vyrostla o 8427 % a v celkovém žebříčku obsadila 

druhé místo. Na třetím a čtvrtém místě se umístily společnosti UlovDomov.cz a FAVI. 

 

České společnosti se staly lídry i ve druhé kategorii Vycházející hvězdy. Toto hodnocení 

klasifikuje mladé společnosti, které se právě objevily na trhu. Z pětadvaceti pozic jich deset 

obsadily české startupy. Sedm z nich se umístilo v TOP 10, včetně vítěze - platformy FTMO 

pro nadějné obchodníky, kterým poskytuje finanční kapitál. Toto hodnocení se ukázalo, že 

Česká republika je lídrem v oblasti technologických inovací nejen ve střední Evropě, ale i ve 

světě. 

 

                                                      
59 https://www.statista.com/topics/4733/startups-worldwide/#topicHeader__wrapper 

60 https://startupgenome.com/report/gser2020 

61 https://www.statista.com/chart/22134/coronavirus-impact-on-startups/ 



 
 

 

 

- Řecko 

Pandemie COVID-19 měla velký dopad na sektor startupů, ale její důsledky nebyly tak 

rozsáhlé ani tak alarmující, jak se očekávalo. V Řecku byly nejvíce postiženy startupy, které 

se nacházely v období svého růstu. Zároveň se objevily určité případy startupů, které dokázaly 

využít konkrétních příležitostí, jež krize vytvořila. Je třeba zdůraznit, že každý sektor čelil 

situaci jinak. Celkově však lze říci, že dozrávání ekosystému přinášelo v mnoha případech 

pozitivní vývoj. 

 

V odolnosti, kterou v těchto těžkých letech prokázalo několik začínajících podniků, hrála 

důležitou roli podpora poskytovaná jak řeckou vládou, tak fondy rizikového kapitálu nebo 

inkubátory. Zároveň v mnoha případech pomohly i akce jako Hackathony a dobrovolné 

iniciativy, jako je COVIDhackGR (GreeceVSvirus). 

  

Do konce roku 2019 se řecké ekonomice podařilo vykázat přebytek ve výši 3,6 % hrubého 

domácího produktu. V roce 2020 začala ekonomika s pozitivním výhledem na fiskální řízení 

země, aby se snížilo daňové zatížení a aby bylo možné posílit elektronické transakce jak mezi 

občany a podniky, tak i mezi občany a veřejným sektorem. (Hazakis, 2021)62 

 

Bez ohledu na zaměření jejich podnikání nebo zaměření trhu, byla většina začínajících podniků 

zasažena napjatými podmínkami a celosvětovou hospodářskou recesí. Úsilí o rozvoj podnikání 

bylo ztíženo, příjmy se snížily a získávání finančních prostředků a interakce s investory se staly 

obtížnější než kdy jindy. Za tímto účelem řecká vláda navrhla řadu podnikatelsky příznivých 

opatření, jejichž cílem bylo zmírnit negativní důsledky ekonomiky. Podpůrná opatření, která 

vláda vydala pro podniky, v mnoha případech pomohla, ale zároveň způsobila některé velmi 

vážné deformace na trhu. První přijatá opatření činila 6,8 mld. eur, což představuje 3,5 % 

řeckého HDP. Tato opatření se týkala podpory systému zdravotní péče. Dotčeným 

pracovníkům, osobám samostatně výdělečně činným a majitelům podniků s nejvýše pěti 

zaměstnanci, kteří byli v pozastaveném režimu, byla poskytnuta účelová kompenzace ve výši 

800 EUR. Současně byla stanovena 40% sleva na nájemném u podniků s pozastavenými 

platbami a zaměstnancům těchto podniků byla rovněž poskytnuta 25% sleva za pozdní platby 

a zjištěné dluhy, včetně pozastavení daňových povinností. V neposlední řadě bylo přijato 

ustanovení o poskytnutí likvidity společnostem prostřednictvím nízkoúročených půjček 

splatných po dobu pěti let, včetně odkladného období v prvním roce, a o podpoře odvětví 

prvovýroby. (Makantasi & Valentis, 2020)63 

 

                                                      
62 Existuje cesta z krize? Makroekonomické výzvy pro Řecko po pandemii Covid - 19: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2021.1895554 
63 Εκτιμήσεις & Προσδοκίες: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Πανδημία (Odhady a očekávání: řecká ekonomika po 

pandemii): https://www.dianeosis.org/2020/04/%20greek-economycoronavirus/ 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2021.1895554
https://www.dianeosis.org/2020/04/%20greek-economycoronavirus/


 
 

 

Některá finanční opatření, která byla provedena během COVID-19, zaznamenaná v průzkumu 

Nadace ve spolupráci s EIT Digital a Velocity Partners VC jsou;64 

 

 

 

 

● Řecká rozvojová banka (HDB, dříve "TANEO") ve spolupráci s Evropskou komisí 

oznámila zavedení "Podnikatelského záručního fondu Covid19", což je program, jehož 

cílem je poskytnout záruky v celkové výši až 1 miliardy eur na nové úvěry na provozní 

kapitál na podporu projektů v Řecku. 

 

● Nové úvěry byly poskytnuty prostřednictvím Podnikatelského fondu Řecké rozvojové 

banky se 100% úrokovou dotací. 

 

                                                      
64 Found.ation, EIT Digital a Velocity.Partners VC, (2021). STARTUPS IN GREECE 2020-2021 - Progressing against all 

odds, výroční zpráva https://thefoundation.gr/wp-content/uploads/2020/12/Startups-in-Greece-2020-by-EIT-Digital-and-

Foundation.pdf.  



 
 

 

Na základě výše uvedeného průzkumu (2021)65 , existovalo několik rozdílů v tom, jak se 

jednotlivé společnosti vypořádaly s důsledky vzniklé situace. Některé společnosti byly 

postiženy výrazně - zejména začínající podniky, které mají jako hlavní činnost cestovní 

ruch a pohostinství. Některá odvětví však v důsledku pandemie zaznamenala nárůst 

poptávky a nadále rostou, například platformy pro e-learning a e-commerce nebo odvětví 

logistiky. Průzkum poskytl důležité údaje o práci ve startupech během pandemie, ale také 

o přechodu na práci na dálku, neboť pouze 11 % startupů uvedlo, že nepřechází nebo již 

nepřešlo na práci na dálku. Důležité je také to, že v těchto obzvláště obtížných podmínkách 

většina společností (40 % startupů, které odpověděly na průzkum) během COVID-19 

nabírala zaměstnance, zatímco menší část (přibližně 26 %) propouštěla. 

 

Několik začínajících podniků se dokázali přizpůsobit novému prostředí a nakonec expandovaly 

na nové trhy nebo přizpůsobily své produkty. Několik společností přijalo zaměstnance, zatímco 

malé procento propustilo. (ICAP, 2020)66 

 

Téměř všechna odvětví vykázala v důsledku pandemie COVID-19 ztráty, zatímco odvětví 

informačních a komunikačních technologií se podařilo vykázat nárůst tržeb, čistého zisku i 

podílu na akciovém trhu. 

 

 

- Itálie 

Ve zprávě ICE 2020-202167 prokázaly italské startupy silnou odolnost. I přes nepříznivé 

sociální a ekonomické podmínky sektor rostl a vykázal velký pokrok. Obrovské množství nově 

registrovaných start-upů bylo schváleno v návaznosti na národní předpisy. Za zmínku stojí také 

plán EU Next Generation, jehož prostřednictvím italská vláda nabídla finanční podporu novým 

a inovativním podnikům a podpořila tak jejich růst a existenci. 

 

Během pandemie měly začínající podniky působící v odvětví dodávek potravin velkou 

kapitalizaci: jako příklad lze uvést Cortilii, začínající podnik působící v oblasti elektronického 

obchodování s potravinami, který v roce 2020 dosáhl ocenění v hodnotě 34  milionů eur 

 

 

                                                      
65 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (průzkum pracovních sil): 

https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_

p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.fa

ces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_

documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicatio

nsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el 
66 Αποτελέσματα Έρευνας για τις Επιπτώσεις του Covid - 19 στις Εταιρείες και τους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας 

(Výsledky průzkumu dopadu Covid19 na společnosti a odvětví řeckého hospodářství):https://dir. icap. gr/mailimages/icap. 

gr/Conference/13th_GR_CRC_2020_presentation_P ANTELAIOU. pdf 
67 https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Quaderno%20Le%20startup%20italiane_Dell%27Acqua_0.pdf 

https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://dir.icap.gr/mailimages/icap.gr/Conference/13th_GR_CRC_2020_presentation_P%20ANTELAIOU.pdf
https://dir.icap.gr/mailimages/icap.gr/Conference/13th_GR_CRC_2020_presentation_P%20ANTELAIOU.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Quaderno%20Le%20startup%20italiane_Dell%27Acqua_0.pdf


 
 

 

 

 

 

Cortilia je inovativní společnost, která poskytuje lidem čerstvé a výživné potraviny 

prostřednictvím elektronického obchodu. Cílem tohoto startupu je poskytovat lidem stejné 

služby a zkušenosti jako v potravinách na místním trhu. Společnost se zrodila v roce 2012 a 

spojuje kupující přímo s výrobci, čímž snižuje vzdálenost výrobního řetězce a podněcuje 

spotřebitele k lepšímu nákupu od místních výrobců. V rozhovoru pro celostátní noviny 

zakladatel společnosti Cortilia sdělil, že v prvních dvou týdnech výluky dosáhli vrcholu svých 

objednávek, pětkrát konzistentnějšího, než byla jejich logistická kapacita68 . Jejich klientela se 

také ztrojnásobila a jejich tržby vzrostly o 150 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. 

Dalším příkladem začínajícího podniku poskytujícího služby v oblasti rozvozu jídla je 

společnost Alfonsino, která je nyní rovněž kótována na burze69 . 

Společnost začala v roce 2016 také prostřednictvím crowdfundingu nabízet rozvoz jídla do 

malých měst. Inovace a intuice souvisí s tím, že ve větších městech již existuje spousta služeb 

a konkurentů, zatímco v tomto investičním odvětví chyběli další hráči; navíc po tomto druhu 

produktu byla poptávka. Během výluky měla společnost vrchol poptávek, a proto se celková 

klientela zlepšila a dosáhla +30 %70 . Obecně lze ve zprávách o start-upovém ekosystému 

potvrdit, že COVID-19 a konkrétně karanténa přiměly společnosti k přetvoření svých 

obchodních modelů a k rychlému růstu. 

 

 

                                                      
68 https://www.ilsole24ore.com/art/cortilia-150percento-ricavi-e-clienti-triplicati-il-lockdown-ADdOFSX?refresh_ce=1  

69 https://www.ilsole24ore.com/art/pronta-via-alfonsino-startup-food-delivery-AEjfZyn  

70 https://www.gamberorosso.it/notizie/interviste/alfonsino-il-food-delivery-delle-piccole-citta/  

https://www.ilsole24ore.com/art/cortilia-150percento-ricavi-e-clienti-triplicati-il-lockdown-ADdOFSX?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/pronta-via-alfonsino-startup-food-delivery-AEjfZyn
https://www.gamberorosso.it/notizie/interviste/alfonsino-il-food-delivery-delle-piccole-citta/


 
 

 

- Slovinsko 

Vypuknutí epidemie COVID-19 způsobilo v první polovině roku 2020 prudký pokles 

hospodářské a pracovní aktivity ve Slovinsku. Mnoho podniků reagovalo snížením počtu 

zaměstnanců, což způsobilo obrovský problém se zaměstnaností v zemi. (Kajzer 2020)71 V 

reakci na to reagovala vláda i EU mnoha iniciativami, které zmírnily dopady probíhající krize. 

Ve srovnání s mnoha jinými zeměmi má Slovinsko dobře rozvinuté podpůrné prostředí, jako 

je Slovinský podnikatelský fond a další vybudované infrastruktury na podporu a usnadnění 

procesu zakládání a registrace začínajících podniků. (Svenšek 2021)72 

 

Matej Rus z Institutu pro podnikání a řízení malých podniků Ekonomicko-podnikatelské 

fakulty Univerzity v Mariboru situaci vysvětluje takto: "Mnoho podnikatelů zpočátku 

reagovalo na krizi popíráním a přáním, aby situace co nejdříve zmizela. Jiní reagovali 

okamžitě a upravili způsob podnikání, který jim pomůže v novém období fungovat efektivněji a 

pružněji." Dodává, že firmy přizpůsobily své podnikání způsobům digitalizace, ale hodně 

záleželo na typu odvětví, ve kterém působí. "Po prvním šoku mnoho společností úspěšně 

pilotovalo a změnilo své obchodní modely tak, že jejich podnikání doslova explodovalo. Někteří 

podnikatelé dokonce litovali, že na první šok reagovali propuštěním a uzavřením části svého 

podniku." Rus řekl. (Svenšek 2021)73 

 

 

- Turecko 

Ekosystém začínajících podniků roste po celém světě. Ačkoli pandemie negativně ovlivnila 

mnoho odvětví v Turecku, připravila půdu pro zrychlení startupového průmyslu. V období 

pandemie dosáhl růst objemu start-upů, který byl předpovídán na 10 let, svého cíle v krátkém 

období 15 měsíců. 

 

V roce 2020 bylo ve 172 investičních kolech investováno 177 milionů dolarů. V prvních šesti 

měsících tohoto roku se ve 159 kolech investovalo celkem 1,67 miliardy dolarů. V první 

polovině roku 2021 bylo investováno 116,5 milionu dolarů ve 130 kolech, i když vyloučíme 

velké mezinárodní investice společností Getir, Dream Games a Trendyol.74 Turecko se zařadilo 

mezi země, které v roce 2020 investovaly více než 100 milionů dolarů. Mezi evropskými 

zeměmi se umístilo na 18. místě za Polskem. A na čtvrtém místě na Blízkém východě a v 

severní Africe po Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii. 

 

                                                      
71 Vpliv epidemije na trg dela. 

https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/2020_12_Vpliv_epidemije_na_trg_dela/Vpliv_e

pidemije_na_trg_dela_v_EU_Kajzer_01.pdf (7. 4. 2022). 
72 Poslovne priložnosti med koronakrizo: "S februarskega dna smo skočili v višave". 

Https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-v-visave/573064 

(7. 4. 2021). 
73 Poslovne priložnosti med koronakrizo: "S februarskega dna smo skočili v višave". 

Https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-v-visave/573064 

(7. 4. 2021). 
74 Zdroj: Pololetní zpráva Ekosystému 2021 | startupmarket.co, červen 2021 



 
 

 

Podle zprávy Start-ups Watch Report vzniklo v Turecku v letech 2019 a 2020 nejvíce start-upů 

v herním průmyslu. Za poslední dva roky bylo v Turecku založeno 141 herních společností. 

 

Od začátku pandemie Covid-19 muselo více než 70 % začínajících podniků propustit své 

zaměstnance na plný úvazek. V důsledku poklesu finančních zdrojů v období pandemie se 

podíl nových podniků, které mají dostatek finančních zdrojů pouze na pokrytí svých 

provozních činností po dobu tří měsíců nebo kratší, přiblížil 50 %. 

 

Na druhé straně Covid-19 způsobil nárůst podnikatelských aktivit. Mnoho podniků se zaměřilo 

na jiné oblasti než na své dosavadní zaměření, aby uspokojily potřeby zboží a služeb v "novém 

normálním" pracovním prostředí v důsledku pandemie. Vzniklo také mnoho nových iniciativ. 

Očekává se, že další dopad pandemie, který se projeví v nadcházejícím období, bude mít na to, 

jak bude podnikání vnímáno jako podnikatelská a kariérní alternativa.75 

 

 

 

Vliv globálních procesů (COVID-19) na začínající  ekosystémy startupů 

 

- Česká republika 

Během COVID-19 zažil technologický a kyberbezpečnostní průmysl v České republice 

opravdu velký boom. V těchto oblastech se uskutečnilo mnoho úspěšných iniciativ. Níže 

uvádíme 10 nejlepších startupů v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice v roce 

2021; 

 

 

 
 

                                                      
75 Zdroj: Nilüfer KURT GÜMÜŞ, 5. prosince 2020. 



 
 

 

- BankID 

https://bankid.cz/en/ 

Krásným příkladem "firemního startupu" je BankID, který založily české banky, aby umožnily 

snadnou autentizaci, spolehlivé ověřování KYC a podepisování smluv prostřednictvím 

přihlášení k existujícímu bankovnímu účtu. 

 

- GreyCortex 

https://www.greycortex.com/ 

GreyCortex zabezpečuje síťovou komunikaci analýzou provozu v síti pomocí pokročilých 

detekčních technik. Detekuje hrozby a vizualizuje komunikaci, aby bylo možné rychle reagovat 

na anomálie. 

 

- IP Fabric 

https://ipfabric.io/ 

IP Fabric umožňuje síťovým inženýrům automaticky zjišťovat, ověřovat a dokumentovat 

rozsáhlé podnikové sítě, poskytovat přehled o připojeních a předcházet bezpečnostním 

problémům způsobeným nedostatkem přehledu. 

 

- Odolná umělá inteligence 

https://resistant.ai/ 

Odolná umělá inteligence rozpoznává padělané dokumenty a podezřelé transakce pomocí 

pokročilých technik umělé inteligence. Zabraňuje podvodům během plně automatizovaných 

digitálních procesů, jako je otevření účtu nebo žádost o půjčku. 

 

 

 

- Signi 

https://signi.com/en/ 

Signi je platforma pro elektronické podpisy dokumentů. Pomáhá firmám rychleji uzavírat 

smlouvy se zákazníky tím, že vytváří právně závazný dokument zcela online a bez papíru. 

 

- TeskaLabs 

https://teskalabs.com/ 

Společnost TeskaLabs zajišťuje bezpečnou komunikaci mobilních zařízení nebo zařízení IoT 

se síťovou infrastrukturou a vytváří několik produktů založených na předpokladu bezpečné 

síťové brány. 

 

- ThreatMark 

http://threatmark.com/ 

https://bankid.cz/en/
https://www.greycortex.com/
https://ipfabric.io/
https://resistant.ai/
https://signi.com/en/
https://teskalabs.com/
http://threatmark.com/


 
 

 

ThreatMark zabraňuje online podvodům v bankovnictví tím, že analyzuje chování uživatelů, 

atributy zařízení, podrobnosti o transakcích a různé další faktory automaticky vyhodnocované 

umělou inteligencí a zohledňuje zjištěné skutečnosti při ověřování uživatele. 

 

- Veracity Protocol 

https://veracityprotocol.org/ 

Protokol Veracity zajišťuje pravost fyzických objektů vytvořením jedinečného fyzického 

kódu™, který představuje "podpis" daného objektu. Protokol Veracity dokáže vytvořit fyzický 

kód™ pomocí jednoduché mobilní aplikace. 

 

- Whalebone 

https://www.whalebone.io/ 

Společnost Whalebone v tichosti zabezpečuje zařízení koncových uživatelů prostřednictvím 

produktů dodávaných telekomunikačním společnostem, poskytovatelům internetových služeb 

a korporacím. Monitoruje činnost uživatelů a zastavuje podezřelé aktivity, jako je návštěva 

problematických webových stránek nebo stahování malwaru. 

 

 

- Wultra 

https://www.wultra.com/ 

Wultra poskytuje autentizační a mobilní bezpečnostní řešení bankám a fintech společnostem. 

Omezuje podvody zavedením důvěryhodné identity a zajištěním ochrany proti malwaru, 

zabezpečení zařízení a bezpečného běhového prostředí v mobilních zařízeních. 

 

 

STARTUPY VYTVOŘENÉ V LETECH 2021-2022 K ŘEŠENÍ SPOLEČENSKÉHO 

PROBLÉMU (bezpečnost během pandemie /informační aplikace pro migranty) 

  

Umapa 

  

Umapa - Mapa ukrajinské komunity | Mapotic 

Český startup Mapotic ve spolupráci s Českou Republikou. Digital vytvořil za necelý týden 

unikátní mapu - Umapa . Orientovat se v novém prostředí a cizí zemi není snadné. Proto 

Umapa vyvinula mapu užitečných a důležitých míst a služeb. Umapa pomáhá lidem 

přijíždějícím z Ukrajiny poznat jejich nový (dočasný) domov. Zahrnuje vše od státních institucí 

a různých forem pomoci až po lékaře, školy a akce. Pomozte nám mapu rozšířit o nová místa, 

služby a lokality. První verze funguje pro území České republiky. 

  

  

 

 

 

https://veracityprotocol.org/
https://www.whalebone.io/
https://www.wultra.com/
https://www.umapa.eu/


 
 

 

MyStay 

  

MyStay | Globální vztahová platforma pro hotely a jejich hosty (gomystay.com) 

Bezkontaktní řešení pro pohodlí zákazníků, jakou si lze představit. MyStay je řešení, které 

pozvedne služby a příjmy na zcela novou úroveň. Jak pro hoteliéry, tak i pro cestující. 

Bezplatná bezkontaktní sada MyStay byla vybrána Světovou organizací cestovního ruchu OSN 

(UNWTO) s podporou Světové zdravotnické organizace (WHO) jako nejkomplexnější 

celosvětové řešení pro zmírnění dopadu COVID-19 na cestovní ruch. Zaujměte hosty vřelým 

přivítáním a nabídkami, které mohou využít ještě před příjezdem, tj. transferem do hotelu. 

Přiveďte hosty na stránku s chytrým katalogem služeb a všemi užitečnými informacemi, které 

mohou potřebovat. Umožněte hostům rychle najít, co potřebují, a objednat si to jedním 

kliknutím na mobilním telefonu nebo počítači. Zkraťte dobu čekání na recepci díky snadnému 

online odbavení. Umožněte hostům pohodlně vyplnit formuláře předem. Ukažte hostům skvělá 

místa k návštěvě v okolí hotelu pomocí přizpůsobitelné mapy připravené pro mobilní telefony. 

 

 

- Řecko 

Když v roce 2020 epidemie zasáhla do aktivit mnoho řeckých startupů, rychlost jejich vývoje 

nečekaně klesla. Přestože se dokázaly vzpamatovat z prvního šoku a zvládnout negativní dopad 

zdravotní krize pomocí několika dobře naplánovaných opatření. Pandemie tak pro ně byla spíše 

krátkou přestávkou, ale některé startupy se po pandemii objevili s velkým úspěchem.76 

 

1. Blueground; je firma, která zprostředkovává dlouhodobé pronájmy zařízených bytů v 

Evropě, Spojených státech a Asii. 

 

2. Spotawheel je inovativní platforma pro prodej a nákup ojetých automobilů. 

 

3. Ferryhopper je online platforma pro rezervace trajektových jízdenek, jejíž prodeje 

prudce vzrostly o 300 %. 

 

4. Owiwi; která poskytuje digitální nástroje pro najímání a hodnocení zaměstnanců. 

 

5. BIOPIX-T; společnost se zaměřuje na dva trhy související se zdravotní diagnostikou 

prostřednictvím výroby přístrojů a standardizovaných testů pro detekci a monitorování 

infekčních onemocnění a doprovodné diagnostiky. Jejím hlavním výrobkem je 

přenosné zařízení pro detekci Covid19, které dokáže detekovat virus ve vzorku za méně 

než půl hodiny. 

 

6. EnzyQuest; Biotechnologický start-up se sídlem v Heraklionu na Krétě zaměřený na 

vývoj a komercializaci nových enzymových produktů, které umožňují efektivní 

                                                      
76 Eptakili, (2020). Řecké začínající podniky na cestě za pandemií: https://www.ekathimerini.com/society/260547/greek-

startups-riding-out-the-pandemic/.  

https://www.gomystay.com/
https://www.theblueground.com/
https://www.spotawheel.gr/
https://www.ferryhopper.com/en/
https://owiwi.co.uk/
https://biopix-t.com/
https://enzyquest.com/
https://www.ekathimerini.com/society/260547/greek-startups-riding-out-the-pandemic/


 
 

 

výrobní a analytické procesy. Mezi jejich produkty patří EnzyQuest SARS CoV2 RT 

qPCR kit_IVD, molekulární test RT-PCR v reálném čase určený ke kvalitativní detekci 

SARS-CoV-2 RNA extrahované z lidských respiračních vzorků. 

 

 

- Itálie 

Rozšíření COVID-19 zhoršilo některé již existující obtíže a nedostatky, zejména ze sociálního 

hlediska. Tyto nově zjištěné potřeby byly základem pro vytvoření a rozvoj nové formy 

podnikání a uspokojení současných požadavků. 

 

Jedním z nejzajímavějších start-upů, které se zrodily v letech pandemie, je Senex, inovativní 

podnik založený v roce 2021 v jižní Itálii, konkrétně v Bari v Apulii; podporuje starší lidi, kteří 

se potýkají s digitálními problémy. Jejich hlavní služba se nazývá "vnoučata na přání", jejímž 

prostřednictvím mohou starší lidé platit mladým technicky zdatným lidem za podporu a pomoc 

při řešení informatických problémů, vyplňování digitálních dokumentů atd. Jejich činnost je 

založena na dvou hlavních službách, technické podpoře a učení z domova. 

 

 

 

 

Podle internetových stránek společnosti Senex se myšlenka služby "Vnoučata na vyžádání" 

(Nipote in Affitto) zrodila během první karantény. Složité období zejména pro ty, kteří byli 

izolováni doma a neměli technické a digitální dovednosti, aby mohli zůstat v kontaktu se svými 

blízkými77 .  

 

 

 

 

 

Dalším úspěšným podnikem, který začal v roce 2020 během počátku pandemie, je Uno Bravo, 

což znamená "dobrý". Tento začínající podnik nabízí klientům možnost kontaktovat 

psychology a psychoterapeuty podle jejich potřeb. Zákazník vyplní vědecký dotazník a na 

základě jeho odpovědí mu portál nabídne odpovídajícího odborníka, který mu bude oporou. 

                                                      
77 https://www.esenex.it/  

https://www.esenex.it/


 
 

 

Duševní zdraví je více než kdy jindy zásadní a po restrikcích a společenském odstupu se stalo 

oblíbeným tématem. Najít toho nejlepšího terapeuta, který splní konkrétní potřeby a očekávání, 

však může být velmi obtížné. Většinou během pandemie a karantény; Uno Bravo pomáhalo 

lidem, podporovalo je v rozhodování, kterého odborníka si najmout, a v usnadnění a 

dostupnosti terapie z domova. Ke statistikám, které poskytla webová stránka start-upu78 , 

uvedla, že start-up vybral více než 1500 odborníků a více než 20 000 lidí zahájilo svou 

terapeutickou cestu prostřednictvím této služby. 

 

 

 

- Slovinsko 

Mnoho start-upů přihlášených během COVID-19 se zaměřilo na přizpůsobivost při každodenní 

digitalizaci. 

Mezi nejlepší začínající podniky ve Slovinsku zaznamenané v roce 202179 patří; 

 

1. Ptačí kamarád  

(Chytré krmítko pro ptáky: Krmítko pro ptáky se senzorem pohybu, mikrofonem a 

kamerou) 

 

2. BEVO 

(Rostlinné maso: Chutí, vzhledem a strukturou připomíná pravou svíčkovou nebo jiné 

prvotřídní kusy masa). 

 

3. Maestro Amadeus 

(Organizátor hudebních listů: Aplikace pro automatické rozpoznávání a organizování not)  

 

4. RingoX 

(Inovativní modulární zařízení IOT, které odemyká dveře na dálku pomocí mobilního 

telefonu) 

 

5. SeaVision 

(První inteligentní systém sledování kotev pro lodě na světě) 

 

 

- Turecko 

V Turecku v roce 2021 získaly nejvíce kapitálu start-upy v oblastech dodávek potravin, her, 

PropTech, FinTech a Blockchain. V sektoru doručování potravin se zaregistrovaly celkem 4 

                                                      
78 https://www.unobravo.com/?_gl=1*1rwpbsz*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw0a-

SBhBkEiwApljU0qg5qAG61oyA15P0AMiG6i3XT-6cVSuqqAcvo3g6PjlKP7F1oB_u-xoCWJcQAvD_BwE  
79 Finalisté soutěže Start: up roku 2021. Https://www.startup.si/en-us/news/finalists-of-start-up-of-the-year-award-2021 (7. 4. 

2021). 

https://www.unobravo.com/?_gl=1*1rwpbsz*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0qg5qAG61oyA15P0AMiG6i3XT-6cVSuqqAcvo3g6PjlKP7F1oB_u-xoCWJcQAvD_BwE
https://www.unobravo.com/?_gl=1*1rwpbsz*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0qg5qAG61oyA15P0AMiG6i3XT-6cVSuqqAcvo3g6PjlKP7F1oB_u-xoCWJcQAvD_BwE


 
 

 

start-upy a v herním sektoru byla zaznamenána investice ve výši 265 milionů dolarů. Z hlediska 

počtu transakcí v roce 2021 vedly oblasti Gaming, Artificial Intelligence, DeepTech, FinTech 

a HealthTech. . 80 
81 

V letech 2020-202182 ; 

● Turecko se stalo jednou z deseti nejvýznamnějších evropských zemí, pokud jde o 

investice do začínajících podniků. Bylo uzavřeno 294 transakcí na úrovni andělských a 

rizikových investorů, které dosáhly celkové výše 1,552B USD v investicích do 

začínajících podniků. Z nich 44 bylo financováno zahraničními investory. 

● V roce 2021 společnost Getir, která byla založena v roce 2015. Mobilní aplikace 

poskytující služby rozvozu do restaurací a obchodů s potravinami. Společnost 

poskytuje služby v různých evropských zemích včetně Turecka. Sama získala 983 

milionů dolarů a dosáhla statusu jednorožce. 

● Společnost Dream Games získala 205 milionů dolarů a stala se jednorožcem. 

● Trendyol (platforma pro elektronické obchodování) získala největší zaznamenanou 

investici v Turecku ve fázi zralosti a stala se tak decacorn.  

● Středem zájmu se stal herní sektor, kde bylo uzavřeno 52 transakcí s celkovým 

objemem 265 milionů dolarů. Ocenění vzrostlo o 80 % a do herních start-upů v rané 

fázi začaly investovat i fondy soukromého kapitálu. 

 

                                                      
80 Zdroj: 5 nejlépe financovaných vertikál v Türkiye v roce 2021, Türkiye Destination for Early Stage Investments, březen 

2022. 
81 Zdroj: Startups.Watch 

82 Zdroj: Přehled roku 2021, startups.watch, 19. ledna 2022 
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Nové oblasti/oblasti podnikání otevřené díky globálním procesům 

 

- Česká republika 

Přestože se český technologický trh vyvíjí správným směrem, musí ještě učinit několik kroků, 

aby dosáhl úrovně západních zemí.  

 

V České republice například není rozvinutý sektor hardwaru. Existují výjimky, jako je Prusa 

Research, Snuggs nebo několik firem specializujících se na výrobu nanovláken. I přesto v této 

věci Česká republika za konkurencí zaostává. Ale proč? V českém investičním světě stále 

převládají konzervativnější investoři a chybí síť business angels a investorů z kategorie FFF 

(friends, family and fools), kteří by investovali do rizikovějších projektů. Proto je pro firmy 

jednodušší vyvinout software a pak hledat investory než nejprve získat kapitál a teprve pak se 

pustit do výroby hardwaru. 

Z tohoto důvodu je Česká republika stále jednou ze zemí, kde je v přepočtu na obyvatele velmi 

málo mladých technologických firem. 

 

 

                                                      
83 Zdroj: Zdroj: Stratups.watch, Pitchbook. 



 
 

 

 

 

- Řecko 

Pandemie COVID-19 dramaticky změnila celou zemi a ovlivnila zdravotní péči, sociální 

soudržnost i celé hospodářství. Řecko bylo před začátkem pandemie ve zcela jiném stavu 

pohotovosti než během hospodářské krize v roce 2009. Řecko prokázalo tváří v tvář epidemii 

mimořádnou odolnost. Na rozdíl od převládající negativní atmosféry, která vypuknutí viru 

provázela, země při řešení zdravotního problému projevila rychlé reakce. Proces modernizace 

státu byl urychlen urychlením digitalizace důležitých funkcí veřejné správy. Zároveň značná 

část řeckých podniků navzdory svým digitálním deficitům účinně přizpůsobila taktiku boje s 

pandemií, jako je model práce na dálku a další potřebná digitální řešení, například elektronické 

obchodování. 

 

Pandemie a přísná omezení, která vláda zavedla, drasticky změnily každodenní život lidí. Tato 

změna měla významný dopad na nákupní chování spotřebitelů. V důsledku toho vzrostla 

popularita elektronického obchodování po celém světě. V posledních letech se elektronický 

obchod stal v Řecku velmi populárním. Před epidemií nebylo nakupování přes internet v zemi 

příliš rozšířené a chyběla potřebná infrastruktura. Nicméně výluky a omezující předpisy si 

vyžádaly pořizování zásob a služeb prostřednictvím internetu. V důsledku toho se Řecko v roce 

2020 umístilo na prvním místě mezi ostatními evropskými národy, pokud jde o nárůst online 

prodeje ve srovnání s rokem 2019. 

 

Řecký trh prochází změnou v důsledku rychlého rozvoje elektronického obchodování. 

Začínající podniky, stejně jako malé a střední firmy, využily příležitosti stát se více digitálními 

a oslovit větší publikum. Je třeba zdůraznit, že prudký nárůst online nákupů v Řecku v důsledku 

epidemie způsobil revoluci na řeckém trhu a otevřel několik šancí pro malé a střední podniky 

(MSP) a podnikatele. Během několika příštích let se předpokládá, že tato rostoucí tendence 

bude pokračovat. (Karakatsani, 2022)84 

 

Podle zprávy o evropském elektronickém obchodě za rok 202185 mělo navíc Řecko v roce 2020 

střední výkonnost v odvětvích infrastruktury a logistiky, která jsou pro rozvoj a udržitelnost 

elektronického obchodu rozhodující. Mezi posuzované charakteristiky patřila výkonnost 

logistiky, jednoduchost v podnikání, růst elektronické veřejné správy, inkluzivita internetu, 

efektivita poštovních služeb, ekonomická příprava na podporu online obchodování, 

kybernetická bezpečnost atd. Rychlý růst kurýrních firem, stejně jako nástup nových 

technologií a digitálních systémů řady začínajících firem, pomohl tento posun řešit. V letech 

2020 až 2021 navíc došlo k explozi popularity elektronických platforem. 

 

                                                      
84 Stručný přehled o ekonomice Řecka: Rychlý růst elektronického obchodu v Řecku: https://china-cee.eu/wp-

content/uploads/2022/03/2022e02_Greece.pdf 
85 "EUROPEAN E-COMMERCE REPORT": 

https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf  

 

https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022e02_Greece.pdf
https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022e02_Greece.pdf
https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf


 
 

 

- Itálie 

Největšího rozmachu se v Itálii během pandemického lockdownu dočkaly dva sektory: rozvoz 

potravin a elektronický obchod. Spolu se zvýšením poptávky se zlepšila i odvětví zaměřená na 

lidské potřeby. Vzhledem k přísným pravidlům krajské lockdown pro kontrolu viru, 

potenciálně každý občan v určitém okamžiku potřeboval jejich služby. Což pomohlo podnikům 

a začínajícím firmám působícím v oblasti elektronického obchodování proniknout na trh. 

 

Podobně se rozjel i obchod s rozvozem jídla, což pomohlo jak majitelům restaurací, tak i 

zákazníkům. Systém rozvozu se stal pro restaurace jedinou strategií, jak přežít během 

lockdownu. 

 

 

- Slovinsko 

Ve Slovinsku se v oblasti digitalizace otevírá mnoho nových příležitostí. Před vypuknutím 

COVID-19 se mnoho podniků v zemi procesu digitalizace bránilo. Uzavření pandemie je 

vyzvalo, aby se přizpůsobily měnícím se okolnostem tím, že upraví digitální strategie a 

platformy pro zavádění předpisů/systémů, jako je práce z domova. 

Globální digitální podniky, digitální prodejní kanály a propagace otevírají budoucí kariéru a 

vytvářejí pracovní místa. Příležitosti se otevírají těm, kteří jsou ochotni se rychle učit. (Svenšek 

2021)86 

 

 

- Turecko 

Nové a inovativní významné oblasti podnikání, které se otevřely a rozvíjely během pandemie:87  

 

Vařte si sami doma 

Mezi opatřeními doporučenými v souvislosti s pandemií je také upozornění na sociální odstup 

a nevycházení z domu, pokud to není nezbytně nutné. Z tohoto důvodu se s omezeními v 

restauracích a kavárnách, se výrazně snížil zvyk jíst venku, zatímco služby donášek se 

zvyšovaly. Pro ty, kteří chtěli ještě více zvýšit bezpečnost svého jídla, se uplatňuje aplikace 

"uvař si sám". V systému, ktere byla řada podniků vyrábějících hotové pokrmy nabízeli 

produkty jako jsou mražené potraviny baleny samostatně. Tímto způsobem byly dodávány 

zákazníkům. Zákazníci otevírají výrobky s tím, že dodržují osobní bezpečnostní opatření, a 

vaří si výrobky doma z vlastních prostředků. 

 

 

Překračování hranic internetu 

                                                      
86 Poslovne priložnosti med koronakrizo: "S februarskega dna smo skočili v višave". 

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-v-visave/573064 

(7. 4. 2021). 
87 Zdroj: Iniciativy, které rychle přicházejí na trh s návrhy účinných řešení v průběhu pandemie, přitahují pozornost, 25. února 

2021. 

 



 
 

 

Během karantény, která se s časem prodlužovala, lidé nemohli bezpečně vycházet ven. Z tohoto 

důvodu bylo výhodné získat všechny možné služby přes internet. Ti, kteří včas investovali do 

internetového sektoru, patří mezi vítěze tohoto procesu. Počet služeb, které lze poskytovat 

online, je nesmírně vysoký... Sportovní aplikace, virtuální školení, elektronické knihy, 

časopisy, virtuální muzea a prohlídky patří mezi zážitky, které mohou uživatelé snadno získat 

prostřednictvím internetu. Organizace, které poskytují online služby zdarma, mohou díky 

rekordnímu počtu zobrazení dosáhnout extrémně vysokých příjmů z reklamy. Společnosti, 

které od uživatelů dostávají malé platby, mohou díky vysokému potenciálu zákazníků 

dosáhnout rekordních zisků. 

 

Nová éra v textilním a kosmetickém průmyslu 

Pandemie, která ohrožuje světové zdraví, vyžaduje přijetí různých opatření. Tato nutnost vede 

ke vzniku nových oborů podnikání. Na počátku nových iniciativ, které září v období 

koronaviru, je výroba masek a kukel. Masky a kukly, které přinášejí do textilního průmyslu 

nový směr, jsou díky vysoké poptávce považovány za nový obor podnikání. Nové designy 

masek vyráběné mnoha společnostmi patří mezi naplnění nejdůležitější potřeb u těch, kteří 

chtějí chránit své zdraví. Vzhledem ke skutečnosti, že nošení masek se v určitých obdobích 

stalo povinným, řadí tyto obchodní linie také mezi nejinovativnější nápady v posledním 

období. Kosmetický průmysl je také jednou z významných oblastí s novým procesem... 

Vzhledem ke zvyšujícím počtem používání dezinfekčních produktů mnoho podnikatelé o tyto 

výrobky projevili velký zájem. Jsou to výrobky v rozmanitých variacích, které oslovující 

širokou cílovou skupinu, umožňují podnikatelům dosáhnout vysokého zisku. 

 

 

Vysoký zájem o službu doručení do druhého dne 

Intenzivní zájem o online nákupní služby v pandemických dnech způsobilo, že společnosti, 

které nejsou adaptabilní, se potýkali  s různými problémy. Na druhou stranu začínající firmy, 

které chtěli získat příležitost vyniknout nad svými konkurenty tím, že rozšíří sortiment výrobků 

ve virtuálních tržních aplikacích, podepsali spolupráci se službou doručení ve stejný den. 

Získávali tak velké uznání zákazníků. Služba doručení ve stejný den poskytuje velké pohodlí 

spotřebitelům, kteří nechtějí opouštět své domovy během pandemických dnů. Možnost 

doručení ve stejný den přináší také velké výhody při vzniku nových obchodních směrů. Řada 

společností najímá pro doručování samostatně výdělečně činné řidiče s vlastními vozidly, kteří 

nabízejí novou pracovní příležitost v průběhu pandemie. 

  



 
 

 

Závěr 

Startup je nově založený podnik, který se vyznačuje neustálým hledáním správného 

obchodního modelu,  zvláštní dynamikou a soustředěním se na růst, která vychází z vnímané 

poptávky po produktu nebo službě. 

  

Cílem startupu je rychlý růst díky inovativním řešením a nabídce, která je určena k zaplnění 

určité mezery a řešení aktuálních problémů. 

  

Neexistují žádná přesná kritéria, která by definovala startup. Nejčastěji se však tento pojem 

používá v souvislosti se společnostmi, které vytvářejí produkt založený na inovativních 

technologiích. Buď nabízejí nový produkt, nebo rozvíjejí starou myšlenku podnětnějším a 

inovativnějším způsobem za účelem dosažení lepších a rychlejších výsledků. 

  

Mnohé startupy ve skutečnosti nemají dobře fungující obchodní procesy a také nemají stabilní 

příjem. Hledají však škálovatelné, replikovatelné obchodní modely a zaměřují se na růst. 

  

Kenneth Boulding, nominovaný na Nobelovu cenu za mír i ekonomii a jeden ze zakladatelů 

obecné teorie systémů, se vyjádřil, že "každý, kdo věří, že exponenciální růst může v konečném 

světě trvat věčně, je buď blázen, nebo ekonom". Kritika nemožnosti nekonečného růstu 

ekonomiky je jedním ze základních kamenů komplementárních ekonomických přístupů.88 

 

  

                                                      
88  LIETAER, B. 2001. The Future of Money, London, Century, Random House Group Limited. 
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