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ČIN – Česká inovace 
 
 
 
 
NAŠE MISE: 

INOVACE JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU. 

INOVACE JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO KAŽDÉHO Z NÁS! 
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Financování vašich 

projektů 
Martin Hanzlík, člen správní rady 
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Martin Hanzlík 

Classified 

Majitel ATRET Consulting, s.r.o. 

Poradce předsedy Vlády ČR pro oblast finančních trhů 

 Poradce pro projekt Seed fond – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Člen kotačního výboru – Burza cenných papírů Praha 

Vlastní aktivity jako Business Angel 

Zakladatel a člen správní rady – Česká inovace o.p.s. 
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Jak financovat začínající projekty 

Zásady 

 Snažte se projekt posunout kam až je to možné 

 Pokud budete někomu nabízet podíl na projektu, měl by mít pro vás dlouhodobý přínos 

 Již na počátku uvažujte o projektu v globálním měřítku – třeba z vás jednou bude Apple 

 Nesnažte se být odborníky na vše 

 Prověřujte své investory stejně jako oni prověřují vás 

 Mějte velké ambice, o malé a průměrné nikdo nestojí 

 Pokud to myslíte vážně, dělejte pouze jeden projekt a dejte mu vše 

 Nedávejte podíl každému, kdo vám jen trochu pomůže – jednou vám to může být líto 

 Nehledejte pouze peníze, hledejte „smart money“ 

 Nespoléhejte pouze na známé kontakty 

Definujte si, co od projektu vlastně očekáváte 
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Jak financovat začínající projekty 

Zdroje prostředků 

 Vlastní zdroje – rodina, přátelé tzv. FFF 

 Businees Angels 

 Dotace? Půjčky? 

 Není to jen o penězích 

 Partneři v projektu 

 PE/VC 
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Jak financovat začínající projekty 

Časté chyby 

 Rizikový kapitál není nepřítel 

 Dokud se daří jsme všichni kamarádi 

 Nesnažte se být odborníky na vše 

 Nejčastější selhání není v projektu, v penězích, ale v lidech 

 Skákání z jednoho projektu do druhého 

 Orientace na proces (lidi, formu) a nikoliv na efekt – potřeba ekonomického myšlení  

 Rizikový kapitál nejsou půjčky 

 Když jsem odborník ve svém oboru neznamená to, že jsem dobrý na mezinárodní obchod, 

 účetnictví, personalistiku atd. 

 Špatné smlouvy, podceňování dobrých základů již v počátcích 
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Proč to v ČR nefunguje? 

Stav věcí 

 ČR je v Evropě na posledním místě ve využívání VC/PE 

 Velká mezera mezi věda a výzkum a private equity 

 Přetrvávající strach projektů z ukradení nápadu 

 Nízké povědomí o duševním vlastnictví 

 Strach z toho být globální 

 Malé ambice projektů 

 Snaha o rychlý exit 

 V ČR hlavně Bay-outs nikoliv financování start-up 

 Chybí zkušenosti a lidé 

 Roztříštěnost systému podpory 
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Seed fond 

Co to je? 

 Program na podporu malého a středního podnikání v rámci OPPI 

 Spravován soukromým správcem, investiční společností bez přímého vlivu MPO 

 Rozděleno na část seed a venture capital (pozdější fáze financování) 

 Fond bude převážně koinvestičním nástrojem 

 Nejedná se o dotace, vždy vstup do společnosti 

 V určité části projektů možné financování fondu bez koinvestora  

 Vše z evropských zdrojů – musí být proinvestováno do konce roku 2015 

 Zakládán jako fond kvalifikovaných investorů ve 100% vlastnictví MPO 

 Celkově cca. 1 mld. Kč 
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Kam dál 

Co to je? 

 Evropa bude v budoucnu podporovat více nástrojů jako je Seed fond 

 Nutná větší osvěta a vzdělávání 

 Podpora lokální legislativy v oblasti PE fondů 

 Nutné pozitivní příklady 

 Existuje nebezpečí „zkažení jména“ – špatné uchopení Seed fondu  

 Snížení současné roztříštěnosti 
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Děkuji za pozornost! 
 

hanzlik@atret.com 

 
 


