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Czech Link Start 

O projektu 

Realizuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

 

a) Projekt pro investory hledající možnosti investování do 

začínajících společností.  

b) Projekt pro inovativní technologické společnosti, které hledají 

financování pro svůj další růst. 

c) Projekt umožní „start-upům“ kontakt s korporátními venture fondy, 

BA apod.  



Podmínky účasti pro start-up 

Malý podnik 

 zaměstnává méně než 50 

zaměstnanců 

 jeho roční obrat nepřesahuje 10 

milionů EUR nebo jeho bilanční 

suma roční rozvahy nepřesahuje 

10 milionů EUR. 

Právní formy 

 s.r.o. 

 a.s. 

 k. s. 

 v. o. s. 

 Družstvo 

 Zájmové sdružení právnických osob 

„start-up“ 

CZ 

NACE 

Sídlo v 

ČR 

Licence 

nebo 

patent 



Podmínky účasti pro investora 

Identické obory činností obou společností NEBO 

obory činností obou společností spolu souvisí a navazují na sebe. 

Institucionální investoři s doložitelným portfoliem, kteří realizovali 

minimálně 1 investici do společnosti s vlastním vývojem.  

FO / BA, kteří doposud realizovali minimálně 1 investici do 

společnosti s vlastním vývojem a jsou registrovaní v zájmových 

sdruženích „business angels“. 

Poradci a konzultanti pracující na základě zmocnění společností. 

 

→ uzavření NDA  



Schéma přihlášení → realizace 



Role CI 

Zpracování Prospektu společnosti →  PITCH DECK  

dle přihlášky a  

„obchodní prověrky“  

 

Vedení start-upu v databázi investičních cílů 

Detailní informace poskytnuty pouze  

„partnerskému investorovi“ 

Max. na 14 měsíců → zhodnocení 

 

Investment promotion → organizace specificky zaměřených 

investičních fór 

Spolupráce se zahraničními zástupci agentury CzechInvest 

Mlčenlivost 

 

 



Struktura Pitch Deck 

Tým Produkt 

Tržní příležitost 

Zákazníci 

Trh a konkurence Obchodní model 

Investiční 

očekávání Go-to-market 



Úspěšné příklady českých firem 

Během 3 let počet zaměstnanců z 5 stoupl na 300, 

byznys propagují v USA, ale vývoj mají v ČR – 

investice ve výši 26 mil. USD. 

Akvizice od CISCO → zakladatelé se věnují 

výzkumnému a vývojovému centru založeném 

CISCO v Praze. 

Investice 1 mil. USD, vývojová centrála v ČR, 

založení poboček v Evropě, USA i Latinské Americe. 

Investice 800 K USD. Vývoj v Ostravě. Vyhráli 

prestižní SeedCamp. 



Očekávané přínosy 

Zlepšení informačního povědomí 

mezi korporátními venture fondy 

o střední Evropě 

Navázat na úspěšný příklad 

investice společností 

Zvýšení přílivu kapitálu 

(především zahraničního) do 

začínajících inovativních 

společností 

Prezentace inovativních 

společností zahraničním 

investorům; Přilákání 

pozornosti  českého trhu 



Case Study: Nikola Tesla Pitching Silicon 

Valley´s VCs 
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Zdroj: Čas: 3:59 

https://www.youtube.com/watch?v=zngK13FMgXM


Děkuji za pozornost! 


