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Hlavní závěry:
1. Programy xPORT jsou nově zaměřeny na B2B projekty, kde je největší kompetence VŠE.
2. Nové patro xPORTu umožňuje rozšíření počtu podpořených startupů a s tím spojenou
profesionalizaci týmu xPORT a významné rozšíření činnosti a počtu podpořených týmů.
3. xPORT organizuje řadu akcí na podporu startupové komunity, které zvyšují vnímání VŠE jako
školy, kvalitně podporující podnikatelské projekty.

Navržená opatření:
1. Podporovat nové rozvojové aktivity a projekty xPORT Business Akcelerátoru VŠE.
2. Organizovat inkubační, akcelerační a růstové programy pro podnikatelské projekty s účastí
studentů a pro projekty komercializace poznatků z výzkumu vzniklých z VŠE nebo
interdisciplinárních týmů jiných univerzit.
3. Propojovat startupovou a datově orientovanou komunitu prostřednictvím Startup Festivalu a
KPMG Data Festivalu, které xPORT VŠE organizuje.

Zpráva:
1. Úvod
xPORT Business Accelerator Vysoké školy ekonomické v Praze byl oficiálně otevřen 27. 1. 2015.
xPORT je jiným pracovištěm VŠE ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném
znění. xPORT nemá právní subjektivitu, ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy a
interními normami VŠE.
2. Průběh činnosti a výsledky aktivit v uplynulém roce

•

Charakteristika a zaměření Institutu
Základní činností xPORT je spojování zájemců o podnikání do podnikatelské komunity VŠE,
organizace přednášek a dalších akcí v této oblasti, poskytování prostoru pro podnikatelsky a
týmově zaměřené výukové předměty všech fakult VŠE, podpora studentských kvalifikačních
prací a projektů spojených s tématem podnikání.
xPORT podporuje ambiciózní týmy při transformaci jejich podnikatelského plánu do úspěšného
byznysu. xPORT také spolupracuje s praxí při řešení inovativních projektů.

•

Hlavní činnosti v r. 2019, podíl na celkových aktivitách
o
o
o

o
o

o

o

•

Začátkem roku 2019 se začalo plně využívat nově přistavěné patro, které xPORTu umožnilo
nábor dalších pokročilejších startupů.
Inkubační programy se soustředily na B2B startupy v různých stádiích. Z desítek přihlášených
projektů xPORT v roce 2019 přijal do inkubace 12 týmů.
V dubnu 2019 xPORT na půdě VŠE zorganizoval 2. ročník KPMG Data Festivalu a v říjnu 2019
následoval 4. ročník úspěšného Startup Festivalu, který přinesl desítky vystavujících startupů,
konzultace s odborníky a bohatý program složený z přednášek, panelových diskuzí,
workshopů. Obě akce navštívilo téměř 3000 účastníků.
Na národní úrovni xPORT aktivně pokračuje ve spolupráci s univerzitními inkubátory (např.
PointOne) a dalšími inkubátory jako je např UP21.
Na mezinárodní úrovni xPORT spolupracoval s UC Berkeley, kam v srpnu 2019 vycestovali na
startupový Bootcamp i 4 členové xPORTu. Na základě těchto zkušeností jsme po návratu
zorganizovali pro studenty VŠE 1. ročník xPORT Startup Bootcampu.
V loňském roce se dařilo také našim startupům. Startup Kareer získal svou první investici,
Amio bylo vybráno do litevského akcelerátoru Wise Guys, kde také získalo investici a
SignageOS se i nadále dařilo v získávání zahraničních projektů.
V listopadu 2019 se xPORT VŠE stal globálním partnerem univerzitního akcelerátoru UX
Berkeley SkyDeck a jako partner podpořil velký event Profesia Days 2019 (v PVA Letňany),
kde pro návštěvníky vytvořil startupovou zónu, odprezentoval 7 startupů a získal prostor na
panelovou diskuzi o práci ve startupech.
Hlavní dosažené výsledky

o

V roce 2018 byl xPORT rozšířen o jedno patro. Celková hodnota investice byla více než 30
milionů Kč. Došlo tak i k významnému zhodnocení majetku VŠE.
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o

V roce 2019 bylo přijato více než 70 přihlášek týmů do inkubačního a akceleračního programu,
a xPORT přijal 12 projektů. Celkově loni podpořil přes 20 startupových týmů se skvělými
myšlenkami.
xPORT průběžně realizoval projekt OPPPR, který podpoří jeho provozní činnosti po dobu
dalších dvou let a umožní profesionalizaci klíčových pracovníků.

3. Výhled na další období (udržitelnost a rozvoj)

•

Záměry r. 2020
o
o

o

o

o
o

•

Díky novému patru jsme získali kvalitnější zázemí hlavně pro pokročilejší týmy a poskytujeme
služby více startupům.
S rozšířením prostor a zvětšením počtu a velikosti týmů jde ruku v ruce také rozšíření našich
programů. V roce 2020 budeme validovat a zlepšovat inkubační program B2B Stars pro
pokročilé týmy nejen z České republiky a také PR a marketingovou strategii.
Kromě novinek, které nás v roce 2020 čekají, budeme i nadále poskytovat zázemí a
podporu novým nápadům a podnikatelským záměrům prostřednictvím
inkubačního programu. Navážeme na budování partnerství se zahraničními univerzitními
akcelerátory, abychom našim týmům mohli nabídnout možnost jednoduše rozšiřovat jejich
podnikání mimo Českou republiku.
Pokračovat budeme také v organizování workshopů a vzdělávacích akcí nejen pro naše týmy,
ale i studenty a širokou veřejnost. Zejména se bude jednat o další ročník úspěšného KPMG
Data festivalu.
Rozšíření sítě stálých mentorů podílejících se na inkubaci a nově začlenění odborníků na
datovou gramotnost.
Zpracování a podání žádosti o podporu v rámci výzvy č. 55 Zvyšování kvality a efektivity
fungování podpůrné inovační infrastruktury IV Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
Název projektu: Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE.
Výhled do 2021

o

o

Do roku 2021 plánujeme, že se xPORT stane jedním z hlavních center inkubace
a akcelerace B2B projektů v Praze. K tomu bude využívat jak znalosti odborníků z VŠE, tak
z partnerských organizací, a především spolupráce s UC Berkeley a plánovaného partnerství
s inkubátorem Skydeck v Berkeley.
V případě, že xPORT uspěje v žádosti o podporu v rámci výše zmíněného projektu, bude 1. 3.
2021 zahájena realizace rekonstrukce a rozšíření prostor xPORTu, což by mělo přinést větší
komfort pro projekty v xPORTu a umožnit podporu více týmům než doposud.
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