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Abstrakt: Příspěvek se zabývá fenoménem, kterým bezpochyby start-up je, 
a to nejenom v rámci americké, ale i evropské, a konkrétně české ekonomiky. 
Vznikl jako parciální výstup interního grantového výzkumu IGA AS_02_03 
Management MSP.1 Poukazuje na teoretická východiska problematiky start-
up společností, představuje podstatu jejich fungování a naznačuje možné 
oblasti zkoumání těchto specifických inovativních malých firem v České 
republice v rámci zmíněného interního grantového výzkumu AS.    
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Abstract: The paper deals with the phenomenon, a start-up, and not only 
in the US but also European, and specifically the Czech economy. It was 
created as a partial output of the internal research grant IGA AS_02_03 
Management MSP. It refers to theoretical problems of start-up companies, 
it shows the essence of their performance and suggests possible areas 
to explore these specific innovative small firms in the Czech Republic within 
the internal research grant of STING ACADEMY. 
 

1 Autorka příspěvku je vedoucí autorkou interního grantového výzkumu IGA AS_02_03 
Management MSP s názvem „Podpora inovací v spin-off a start-up firmách“.  
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„Objevte způsob, jak pracovat na sebe a živit se tím, co vás baví.“ 
Chris Guillebeau, autor knihy Startup za pakatel. 

 
1 ÚVOD 

Významným příspěvkem k budování regionální konkurenceschopnosti a růstu 
regionů jsou malé, začínající inovativní start up firmy (v podmínkách ČR 
do 10 zaměstnanců s ročním obratem anebo bilanční sumou do 2 mil. Eur 
podle Směrnice EK), které vyplňují tržní mezery (výklenky) a reagují 
tak okamžitě na poptávku po konkrétních produktech a službách. Na pozadí 
znalostní ekonomiky přinášejí dynamické chápání v intencích informačních 
a komunikačních technologiích, biotechnologiích a elektrotechnice a jsou 
významným generátorem pracovních míst v daném regionu. Tyto technologie 
rovněž umožňují neustálý růst efektivity i v ostatních odvětvích, jejich posun, 
ať už je to robotizace nebo automatizace některých procesů, anebo zvyšování 
ekonomického výstupu národních ekonomik. Nové technologie jsou 
tak důležité nejen pro samotné podnikatele, investory nebo zaměstnance 
v těchto odvětvích, ale samozřejmě i vlády jednotlivých zemí světa. S tím 
souvisí i podpora vědy a výzkumu, nových podnikatelských projektů 
nebo start-up firem. Zavádění nových technologií, inovačních změn a dalších 
výdobytků dnešního světa do značné míry posunují možnosti daného oboru 
do jiných sfér a tím umožňují být ve svých oborech na předních příčkách. 
Tradiční a již zaběhnuté způsoby práce a pracovních postupů jsou 
nahrazovány způsoby novými, efektivnějšími a vhodnějšími, reflektujícími 
danou úroveň poznání vědy a inovačních možností. Jde přitom o vysoko 
rizikový způsob podnikání, kde uspěje jenom 10 % start up společností 
vzhledem na množství bariér, které nejsou schopny překonat.  
 
Předkládaný příspěvek je teoretickým vstupem obsahujícím nástin problémů 
spojených s dosavadním zkoumáním start up firem v podmínkách České 
republiky na Katedře ekonomiky a řízení Akademie Sting v Brně v rámci 
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interního grantového výzkumu IGA AS_02_03 Management MSP s názvem 
„Podpora inovací v spin-off a start-up firmách“.  
 
2 VÝCHODISKA - NÁSTIN PROBLÉMŮ SPOJENÝCH SE 

ZKOUMÁNÍM START UP FIREM 

Prvním problémem, se kterým jsme se v začátcích zkoumání start up 
společností setkali, byla neexistence jednotní definice pojmu „startup“2. 
Dosavadními autory jednotlivých definic jsou jednak autoři publikující v dané 
oblasti (Blank S., Graham, P., Ries, E., Kawasaki, G., Fried, J., Hanson, H. 
D.), jednak úspěšní startupisté (Guillebeau, Ch., Vanhara, J., Knesl, J., 
Maurya, A., Kim, Ch. W., Mauborgne, R.) a start up firmy (czechstartups.cz), 
apod., kdy se na vytváření definic účastní jednak lidi z výzkumné 
a akademické sféry a jednak lidi z praxe, co vytváří mnohokrát rozdílné 
názory na ten samý problém vzhledem na odlišnosti teorie od praxe.   
 
V této souvislosti se setkáváme s modely, že start up znamená: 

(1) libovolný začínající projekt či podnik, často ještě ve fázi tvorby 
podnikatelského záměru. Poprvé se tento termín stal populárním 
v době internetové horečky (1996-2001), kdy vzniklo mnoho 
společností tohoto typu v zámoří s „.com“ především na internetu 
v Silicon Valley;  

(2) začínající podnik, který se snaží o inovaci významného měřítka, 
poměrně často celonárodního až globálního a  

(3) business model se zcela běžnými postupy z oblasti organizace 
a řízení podniku, managementu i marketingu a jejich modifikace, 
ale i nástroje a postupy naprosto nové.  

 
Navíc, start-up projekt se může objevit v jakémkoliv oboru, nejčastěji jsou 
to však technologické3  či internetové firmy.4,5 

2 Slovo „startup“ (psáno také start up nebo start-up) pochází z angličtiny a znamená 
nastartovat, založit, otevřít nebo také uvést v chod.  
3 Steve Blank i Eric Ries, jako i mnoho dalších autorů, byli ovlivněni prací Claytona 
Christensensena „The Innovator´s Dilemma“ o tom, jak nové technologie způsobí, že velké 
firmy neuspějí. Mnoho myšlenek, které později ovlivnily celosvětovou vlnu zájmu o startupy, 
lze najít už v této publikaci z roku 1997. 

4 Chybou je však považovat za start up jakoukoli novou webovou stránku. K tomu dochází 
zejména v souvislosti s tím, že start upy vyvíjející internetové aplikace jsou posledních letech 
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Mezi jejich vlastnosti patří:  

(1) nízké počáteční náklady, 

(2) v prvních letech většinou vykazují záporný hospodářský výsledek 
vzhledem k tomu, že v počátku se soustředí na vybudování vlastního 
podniku, co vyžaduje investice, kvůli čemu nevykazují zisk, a také 
než se start up prosadí mezi konkurencí, má relativně málo 
zákazníků, takže negeneruje dostatečný obrat, 

(3) vyšší (než u „standardních“ firem) podnikatelské riziko, 
co znamená, že často mají nebo shánějí investory, kteří budou 
zároveň mentory. Pro investory se jedná o vysoce rizikové investice 
a těmto specifickým typům se věnují zejména „obchodní andělé“ 
(z angl. Business Angels). 

(4)  potenciálně vyšší návratnost v případě, kdy se společnost etabluje, 

(5) soustředí se nejprve na tvorbu nehmotného majetku, 

(6) mladý a malý tým (mikropodniky, malé podniky), 

(7) žádné nebo malé předchozí skutečnosti.  I když se většinou za start 
up považují společnosti mladší než 3 roky, častokrát nemusí jít 
o vznikající firmy, ale firmy, které se vyvinuly ze „spin-off“ firem 
po jejím krátkém fungování v podmínkách univerzit 
nebo technologických inkubátorů (Havlíček, 2011). 
 

Výhodou start up firem oproti větším podnikům je zejména jejich pružnost 
a rychlost odezvy na změnu trhu, což je dáno jednodušší strukturou a tím 
rychlejším přijímáním rozhodnutí. Jako nevýhoda se jeví zejména větší 

velmi populární (např. díky firmám jako Facebook, LinkedIn nebo Zynga – kdysi projekty 
tvořené několika lidmi, dnes společnosti obchodované na burze), (SEC, 2013), a nevyžadují 
vysoké počáteční investice. Za internetový start up lze považovat takový, který se tvoří 
v prostředí internetu a jeho základem je software připojený k této celosvětové počítačové síti. 
Může jít o mobilní nebo webové aplikace, technologické firmy, sociální sítě, online hry 
a další. Velký vzestup a následný pád zaznamenaly právě v období internetové horečky 
(1996-2001), kdy byli tyto společnosti velmi oblíbené a na akciových trzích lákaly mnoho 
rizikového kapitálu. 

5 Rovněž Eric Ries říká, že start up je instituce lidí, ne produkt nebo webová stránka jako 
taková (Ries, 2011). 
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závislost na dodavatelích a zákaznících a menší schopnost start up firem 
eliminovat důsledky výkyvů vnějších vlivů. 
 
Asi nejzajímavější z hlediska svého obsahu definování start up firmy nabízí 
Steve Blank, podle kterého je start up „dočasná podoba firmy, která je určená 
k hledání opakovatelného a škálovatelného obchodního modelu“ 
(Blank, 2005). Podle něj je zřetelný důraz na byznys, nikoliv na technologie, 
a na jeho škálovatelnost, tedy schopnost objemu snadno se násobit aniž 
by úměrně tomu rostly náklady6. Toto nastavení se s rozvojem firmy mění, 
a protipólem jsou velké korporace, které už rozvíjejí zaběhlé a ověřené 
obchodní modely namísto hledání nových. 
 
Velmi pragmaticky se definuje start up ve vládních dokumentech (MPO – 
Koncepce podpory MSP na roky 2014-2020).  
 
Existuje dokonce teorie o několika typech start up firem, a to: (1) start up fy 
přinášející na již existující trh nový produkt, (2) start up fy přinášející na nový 
trh nový produkt, (3) start up fy přinášející nový produkt na existující trh 
a je cenově nižším vyzyvatelem a (4) start up fy přinášející nový produkt 
na existující trh a je zaměřen na okrajový (niche) produkt.  
 
Z uvedeného vyplývá, že další zkoumání fenoménu start up v ČR si vyžádá 
exaktnější definici tohoto klíčového pojmu.  
 
Druhým zásadním problémem se ukázala neexistence kompletní oficiální 
databáze start up firem v ČR. Dosud absentuje kompletní databáze všech start 
up firem v ČR vzhledem k tomu, že pokud firma nečerpá zdroje z EU, není 
u ní povinnost „zanešení“ do jakékoliv databáze. Při analýze start up firem 
v ČR proto vycházíme ze serveru www.startup.lupa.cz, který vznikl 
z iniciativy zaměřené na podporu české startupové scény, s cílem zachytit 
vývoj startupového podnikání a počet jednotlivých startupů. V současnosti je 
v ČR aktivních cca 400 start up firem. Na tomto místě je potřeba taky zmínit 
skutečnost, že počet start up firem také v ČR roste geometrickým řadem, 
co ještě celou situaci více komplikuje. 
 

6 Toto vylučuje například agenturní podnikání, kde je počet klientů, které lze obsloužit, přímo 
úměrný počtu zaměstnanců. 
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Problémem číslo tři se jeví absence dostatečného množství vědeckých 
příspěvků (monografie, publikace, vědecké články v časopisech) 
zkoumajících působení start up firem v regionálním rozvoji a komplexněji 
analyzující stav start up společností v České republice. Převažují 
popularizační zahraniční zdroje poukazující na to, jak se stát úspěšným 
startupistem, jak úspěšně rozvíjet start up byznys apod. a velké množství 
zdrojů zveřejněných na internetu.  
 
3 ZALOŽENÍ START UPU A JAK START UP FUNGUJE 

Podle serveru IT News je jednou z největších motivací k založení startupu 
myšlenka změnit svět k lepšímu. Start up láká ale i osoby, které vyhledávají 
adrenalin a výzvy, jimiž založení firmy v neznámém prostředí rozhodně je. 
 
Chris Guillebeau, autor knihy Startup za pakatel, ve své publikaci radí, 
abychom si vybrali myšlenku, která se dá uplatnit na trhu. „Myšlenka, která 
se dá uplatnit na trhu nemusí být velká ani průlomová. Stačí jen nabídnout 
řešení problému, případně být natolik užitečný, že za to budou ostatní lidé 
ochotni platit. Nepřemýšlejte o inovaci, přemýšlejte o užitečnosti.“ 
(Guillebeau, Ch. 2013, s. 107) 
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Obrázek 1 Jak založit start up 

 
 
 Zdroj: http://www.bitrebels.com/business-2/how-to-start-a-startup-

infographic/ 
 
Zakladatel společnosti Genome, Bjoern Lasse Herrmann uvádí, že start up 
má stejně jako každý klasický podnik svůj životní cyklus rozdělený do šesti 
fází: 1. objev, 2. validace, 3. efektivita, 4. škálování, 5. udržení, 6. 
konzervace7.  
 
Podle známého českého investora žijícího v USA, Johna Vaňhary, na počátku 
musí být vždy nápad. Nápad není hodnotný, dokud se nedočká své realizace. 
Pokud se na nápadu začne pracovat, stává se z něho projekt, už například 
jenom tím, že se mu udělá web, sestaví se tým lidí, kteří vypracují business 
plán, nebo rovnou přistoupí k realizaci. 
 
Oproti nápadům je projekt mnohem dál v tom, že se už něco skutečně 
realizuje. Možná už běží beta verze s prvními testujícími zákazníky, 

7 Dostupné z: http://blog.startupcompass.co/a-deep-dive-into-the-anatomy-of-premature-sca  
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ale projekt pořád ve srovnání se start up firmou ještě postrádá větší hodnotu. 
Ta přichází až s další fází, kterou je právě start up. Ten už má své zákazníky 
a znamená konečně podnikání. Existuje konkrétní nabídka a rýsuje se trend, 
jestli počet zákazníků poroste. Je zřejmé, o kolik jich i příjmů přibude každý 
měsíc, co je pro start up klíčové; ne dosáhnout nutně zisk od začátku, ale růst 
příjmů, to je důležité. Start up už má svůj hotový web, fungující business 
model, který se ale může o nějaký čas v případě potřeby změnit, co není 
žádný problém. Start up by měl zaměstnávat víc než jen jednoho zakladatele, 
aby se odlišil od projektu. Je logické, že když je start up alespoň trochu 
úspěšný, nemůže zůstat po několika letech pouze „one man show“. Podle 
Paula Grahama je start up „společnost vytvořená pro rychlý růst“ 8. Pouze to, 
že je nově založená, z ní start up neudělá. Ani není nutné, aby vyvíjela 
technologii, získala rizikový kapitál nebo prošla jakoukoliv formou exitu. 
Klíčovým faktorem podle Grahama je tedy pojetí růstu a vše ostatní se od něj 
odvozuje. „Důležité je, že investor, který investuje do nápadů, může pomoci, 
aby se z nápadů stal rychleji start up. Ale ta investice z toho ten start up 
neudělá sama o sobě.” 9   
 
Start upy jsou pro svůj zajímavý růstový potenciál atraktivní pro tzv. business 
angels, rizikové investory (venture capital) nebo crowdfunding10. V začátcích 
jsou ale financovány pouze zakladateli, případně modelem rodina-přátelé-
blázni (FFF: family-friends-fools). 
 
Server IT BIZ informuje o různých způsobech financování startupu:11   
 

(1) Vlastní zdroje. Podle serveru je to pravděpodobně nejjednodušší 
způsob financování, který představuje nezávislost firmy na bankách, 
akcionářích a investorech. Příznivci toho způsobu financování 
se ohrazují především na nezadluženost, oproti tomu odpůrci tvrdí, 
že vhodně zvolená investice financovaná například bankovním 
úvěrem může být v krátké době zhodnocena ku prospěchu podniku.  

 

8 Dostupné z: http://www.paulgraham.com/startupmistakes.html)  
9 http://www.podnikanivusa.com/blog 
10 financování komunitou nebo budoucími zákazníky 
11 http://www.itbiz.cz/aktualne-o-startupech-financovani-1 
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Obrázek 2 Finanční cyklus start upu 
 

 
 

Zdroj: Blank, 2005 
 

(2) Bankovní úvěr. V České republice jde o nejběžnější způsob 
financování vlastního podnikání. Podmínkou pro jeho získání 
je obvykle potřeba zpracovat dostatečně kvalitní byznys plán 
s výhledem na několik let dopředu a přehledem použití získaných 
peněz. Největším problémem bankovních úvěrů jsou podmínky 
splácení.  

(3) Investoři, venture capital a business angels. V případě business 
angels jde nejčastěji o majetné a zkušené podnikatele, kteří hledají 
možnosti zhodnocení volného kapitálu. Svůj kapitál zpravidla 
poskytují anonymně a vedle samotných finančních prostředků mohou 
začínajícímu podnikateli pomoci i cennými radami. Investory 
ve fondech rizikového kapitálu mohou být velké společnosti i menší 
soukromí investoři, kteří své prostředky vkládají přímo 
do základního kapitálu firmy. Vzhledem k rizikové povaze projektů 
však zpravidla požadují i jejich vyšší výnosnost.  

(4) Mezaninový kapitál se uplatňuje v těch společnostech, 
kde neexistuje možnost úvěrového financování. Realizace této 
podpory financování start up firem probíhá prostřednictvím 
specializovaných společností. Jde o jistý přechod mezi vlastním 
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a cizím kapitálem. V praxi má poskytovatel mezaninu právo 
na pravidelné úroky ze svého vkladu do podnikání, ale současně 
se stává i jakýmsi dočasným spolumajitelem. Mezaninový investor 
také získává právo převzít nad společností kontrolu v případě, 
že dojde ke krachu dlužníka.     

(5) Spolupráce s existující firmou. K té může dojít v situaci, kdy firma 
hledá například spolehlivého dodavatele určitých technologií, či chce 
založit vývojové centrum s širokým záběrem výzkumu a je ochotna 
se podílet na jeho založení, nechce ale řešit každodenní provozní 
záležitosti nového podniku. Firma musí být především rozhodnuta, 
že požadovanou činnost bude raději provozovat na bázi spolupráce 
s nově vzniklým subjektem a nebude ji realizovat vlastními silami, 
například vytvořením vlastní divize určené pouze pro tento účel. 
Druhou nutností je být natolik známým, abyste to byli právě vy, 
komu bude spolupráce na takovém projektu nabídnuta.  

(6) Úpis primární emise akcií (z angl. initial public offering, skr. IPO) 
na burzu. Jedná se sice o poměrně dobrý způsob se spoustou výhod, 
současně je ale i dost nestabilní. Především je nutné si uvědomit, 
že IPO nelze použít k financování právě vznikajícího podniku. 
Přehlédneme-li formální problémy, je tomu především z toho 
důvodu, že akcie neznámé firmy bez jakýchkoliv hmatatelných 
výsledků by si jednoduše nikdo nekoupil. IPO je tak způsobem 
financování vhodným pro podniky, které nemají dostatek jiných 
zdrojů pro financování kroků, jako je rozsáhlejší expanze, 
nebo vývoj a uvedení zcela nového produktu.  

(7)  Dotační a podpůrné programy, připravované na místní 
i mezinárodní úrovni. Mezi hlavní možnosti patří v současné době 
využití operačních programů v rámci EU fondů.  
 

Dalším stejně významným problémem kromě financování start upu jsou 
otázky právního charakteru vážící se k volbě správné právní formy, výběru 
jednatele, počtu zaměstnanců společnosti, zakládání společnosti v zahraničí 
a její vhodné právní formy v dané zemi apod.12 
 

12 Více na http://slideslive.com/38889049/pravni-desatero-zalozeni-startupu 
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Podle amerického investora Dava McClura, který stojí za řadou úspěšných 
startupů a založil také akcelerátor 500 Startups, jsou změny v technologických 
startupech v posledních letech tyto: 13  

• menší potřeba kapitálu potřebná na vytvoření produktu a vstoupení na trh, 

• nižší náklady na servery a software, 

• nízké náklady na marketing, 

• několik velkých vstupů na burzu a hodně malých akvizic, 

• snadnější získání zákazníků přes online platformy, 

• z hledání (Google), 

• sociální sítě (Facebook, Twitter, LinkedIn), 

• mobilní platformy (iOS, Android), 

• lokální služby (Groupon, Yelp), 

• nová média (Youtube, Pinterest, Tumblr), 

• komunikační kanály (email, chat, SMS, Skype), 

• hodně malých „sázek” na startupy, 

• vznik inkubátorů a akcelerátorů, 

• spojení investice s co-workingem a mentorováním, 

• selhat je levné. 
 
To všechno vede k tomu, že budování produktů je levnější, rychlejší a lepší 
a získávání zákazníků je jednodušší a lépe měřitelné (McClure, 2012). 
McClure jde zároveň tak daleko, že mluví o Lean Venture Capital, neboli 
o investorovi z investičního fondu, který by měl používat zásady Lean 
Startup. 
 
Eric Ries (2011) tvrdí, že úspěch startupu může být řízen a naučen. 
A je to právě učení, v němž mnozí spatřují úspěšnost startupu. Učení se v jeho 
pojetí znamená začít s nějakou myšlenkou. Tu označuje Steve Blank (2005) 

13 Dostupné z: http://www.slideshare.net/dmc500hats/silicon-valley-20-lean-startup-lean-vc-
12956096 
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jako podnikatelovu vizi. Ries se dále snaží vytvořit minimální produkt, 
na kterém by bylo možné získat data o tom, jestli je navržený produkt správný 
nebo nesprávný (jestli je o něj zájem nebo není, apod.). Na základě toho by 
se měl podnikatel poučit, získat nové myšlenky (nebo si ponechat ty původní 
jako úspěšné) a neustále pokračovat v této smyčce, dokud nedojde 
ke kompletnímu podnikatelskému modelu (Ries, 2011). 
 
Bylo publikováno mnoho dalších názorů o tom, co je pro podnikatele klíčové, 
aby se svým startupem uspěl – předchozí zkušenosti zakladatelů, poučení 
se z neúspěchu, štěstí, kontakty, možnost dostat se k rizikovému kapitálu, 
silný tým nebo znalost nějaké unikátní technologie. Steve Blank proto 
rozděluje trhy, na které startupy vstupují, na existující, nové 
a na resegmentaci existujících (Blank, 2005). Podle typu trhu je pak potřeba 
uzpůsobit fungování startupu a jeho činnosti. 
 
Pokud si tedy lze vzít nějaké poučení od autorů odborné literatury 
pro startupy, je to kromě obecných faktorů úspěchu právě aktivní učení 
se o trzích, zákaznících, jejich problémech, marketingových strategiích, atd. 
(Sterly, 2013). 
 
Podle společnosti czechstartups.cz, která pomáhá start up firmám při jejich 
rozjezdu, je start up ambiciózním projektem, který musí mít jasný plán, jak 
obstát na specifickém trhu (lokálním nebo mezinárodním). Start up by podle 
ní měl vždy řešit konkrétní potřeby určité cílové skupiny a dokázat nalézt 
existující koupěschopnou poptávku. Start up by měl přinášet zásadní inovace 
stávajících služeb nebo aplikací, i když nemusí vždy přinášet zcela novou 
službu či řešit dosud nevyřešené potřeby. Základním úspěchem podle 
společnosti czechstartups.cz je „myslet jinak“, mít jasnou vizi a zároveň 
zůstat nohama na zemi. 
 
4 PODPORA START-UP FIREM V EVROPSKÉ UNII 

Evropská unie spustila sedmiletý plán, jež je součástí projektu Horizon 2020 
a vyčlenila na rozvoj startupových aktivit 15 milionů eur.  Přibližně 5 milionů 
eur je vyčleněno na propagaci startupů. Je zaměřena na studenty středních 
a vysokých škol, kteří zvažují podnikání v IT technologiích a internetu. Má 
pomoci odstranit strach z podnikání a z případných neúspěchů v něm. 
Zbylých 10 milionů eur půjde na podporu a rozvoj již fungujících startupů, 
kde hlavní částí obchodního zaměření jsou webové projekty, aplikace 
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a mobilní zařízení. O peníze se budou moci přihlásit také akcelerátory, co-
workingová centra a další podobné projekty, které zapadají do startupového 
ekosystému. 14 
 
5 VÝZVY 

Podrobné prozkoumání teoretických východisek problematiky podstaty 
a fungování start up firem nás posouvá k potřebě definovat směry výzkumu, 
kterými se v nejbližších třech letech na Katedře ekonomiky a řízení Akademie 
Sting v Brně budeme zabývat.  
 
První platformou, které rámcový empirický výzkum jsme výšeuvedenou 
analýzou teoretických východisek načrtli, jsou rámcové otázky fungování 
start up firem v České republice. Předmětem zkoumání jsou a budou např.: 
počet start up firem na úrovni projektů a už start upů, průměrná délka 
fungování českých start up firem, jejich právní forma, počet zaměstnanců 
a společníků, oblast působení, typ inovací, motivy vedoucí k založení start up 
firem, problémy doprovázející počátky a rozvoj podnikání, osobnost 
podnikatele/manažera/zakladatele v start up firmě, zdroje financování start up 
firem apod.    
 
Následně jsme vytyčili druhý směr zkoumání, a to analyzovat a vzájemně 
porovnat rámcové podmínky a východiska pro fungování start up firem 
v Rakousku a České republice, definovat faktory úspěchu vzniku a růstu start 
up firem, vzájemně je porovnat v obou zemích, analyzovat stav podpory 
inovací v start up firmách těchto zemí (uvažuje se nad regiony Západních 
Čech a Jižní Moravy a Vídeň a okolí), a zhodnotit dopady fungování start up 
firem na tyto regiony (s důrazem na jejich ekonomické přínosy) v kontextu 
malého a středního podnikání.  

 
6 SHRNUTÍ, ZÁVĚR 

Při zkoumání teoretických východisek start up společností se setkáváme 
s třemi zásadními problémy, a to: (1) neexistence jednotné definice pojmu 
start up, co si z naší strany vyžádá potřebu formulace exaktnější definice, 
která by byla závazná pro další empirické zkoumání start upů, (2) neexistence 
kompletní oficiální databáze start up firem v České republice, co nás vede 
k tomu, že budeme vycházet z doposud nejrozsáhlejší databáze přístupné 

14 http://www.connect.zive.cz 
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v katalogu start upů na internetu na stránce www.startup.lupa.cz, a (3) 
absence dostatečného množství vědeckých pramenů zkoumajících působení 
start up firem v regionálním rozvoji a komplexněji analyzující stav start up 
společností v České republice. Uvedené skutečnosti nás vedli k tomu, 
abychom vyplnili tuto mezeru na trhu a definovali směry výzkumu, kterými 
se v nejbližších třech letech na Katedře ekonomiky a řízení Akademie Sting 
v Brně budeme v rámci vědeckovýzkumné činnosti zabývat.  
 
První oblastí empirického výzkumu start up společností, do které jsme nabídli 
teoretický vstup v podobě předkládaného příspěvku, je otázka rámcových 
východisek fungování start up firem v České republice. Druhým směrem 
zkoumání zamýšlíme analyzovat a vzájemně porovnat rámcové podmínky 
a východiska pro fungování start up firem v Rakousku a České republice, 
definovat faktory úspěchu vzniku a růstu start up firem, vzájemně je porovnat 
v obou zemích, analyzovat stav podpory inovací v start up firmách těchto 
zemí a zhodnotit dopady fungování start up firem na vybrané regiony, 
s důrazem na jejich ekonomické přínosy v kontextu malého a středního 
podnikání.  
 
Následně jsme vytyčili druhý směr zkoumání, a to analyzovat a vzájemně 
porovnat rámcové podmínky a východiska pro fungování start up firem 
v Rakousku a České republice, definovat faktory úspěchu vzniku a růstu start 
up firem, vzájemně je porovnat v obou zemích, analyzovat stav podpory 
inovací v start up firmách těchto zemí (uvažuje se nad regiony Západních 
Čech a Jižní Moravy a Vídeň a okolí), a zhodnotit dopady fungování start up 
firem na tyto regiony (s důrazem na jejich ekonomické přínosy) v kontextu 
malého a středního podnikání. 
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