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VŠE spouští podnikatelský akcelerátor
xPORT. Studentům pomůže měnit jejich
nápady ve skutečný byznys
V úterý 27. 1. 2015 otevřela Vysoká škola ekonomická v Praze xPORT VŠE Business
Accelerator. Hlavním cílem univerzitního akcelerátoru je vytvořit na VŠE místo pro
podporu inovativních podnikatelských nápadů studentů i absolventů. xPORT nabídne
nejlepším projektům prostory, kvalitní mentory a investory. Do prvního kola náboru
projektů se přihlásilo přes 40 týmů. Nejlepší z nich začnou v akcelerátoru xPORT
pracovat v polovině února.
Praha 27. ledna 2015
Myšlenka založit na VŠE podnikatelský akcelerátor vznikla na základě zájmu čím dál většího
počtu studentů uplatnit výstupy z projektů, které zpracovávali v rámci bakalářských nebo
diplomových prací, v praxi. Vznik akcelerátoru, kde by studenti své nápady mohli měnit v
reálné produkty a začínající firmy podpořila rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.,
která v čele univerzity stojí od dubna loňského roku. „Naši absolventi se velmi dobře uplatňují
na trhu práce, většinou jako zaměstnanci na manažerských pozicích v českých podnicích a
mezinárodních korporacích. Zároveň si ale uvědomujeme, že naši současní studenti, kteří
patří k tak zvané generaci Y, mají daleko větší zájem o vlastní podnikání a vznikem
akcelerátoru xPORT chceme podpořit právě studenty s podnikatelskými ambicemi,“ říká o
vzniku projektu rektorka VŠE.
Akcelerátor povede doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., který na Fakultě informatiky a statistiky VŠE
vybudoval tak zvaná kompetenční centra, jež propojují studenty a firmy při řešení inovativních
projektů. „Nyní jsme ve fázi, kdy probíhá výběr prvních projektů, které budou od 16. února sídlit
v akcelerátoru. Do prvního kola se přihlásilo přes 40 projektů, což nás velmi potěšilo. Předem
nelimitujeme zaměření vybíraných projektů, ale soustředíme se hlavně na jejich kvalitu,
například i na to zda mají ambici a šanci uspět na globálním trhu,“ uvádí ředitel akcelerátoru
xPORT.
Vybrané týmy dostanou při vstupu do xPORTu virtuální peněženku s kreditem, kterým budou
moci platit za služby akcelerátoru – nájem, mentoring, zapůjčení zařízení. „Chceme, aby
studenti hned od začátku věděli, kolik podnikání stojí a kolik si budou potřebovat vydělat po
odchodu z akcelerátoru,“ vysvětluje Novotný. VŠE nebude do akcelerovaných projektů
vstupovat majetkově, pokud by ale byly úspěšné, škole připadne určité procento ze získané
investice nebo obratu z prvního roku provozu. xPORT se tak odlišuje od komerčních
akcelerátorů a inkubátorů. Další konkurenční výhodou je propojení s největší ekonomickou
univerzitou a s její výukou v oblasti podnikání. Unikátní je také partnerství xPORTu s
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akcelerátory v USA. Projekty z xPORTu tak budou moci využít například vzdělávací program
z akcelerátoru Founders Space.
Podnikatelský akcelerátor xPORT bude mít celkem čtyři programové linky, do kterých se týmy
i jednotlivci budou moci zapojit:


iPORT - Inkubační linka iPORT je zaměřena na podporu rané fáze podnikání – tedy na
to, jak se během tří až pěti měsíců dostat od nápadu ke kvalitnímu byznys plánu. V
prvním kole tu bude místo pro čtyři až pět týmů.



aPORT - Akcelerační linka aPORT pomůže zejména prostřednictvím kvalitního
mentoringu v období zhruba šesti až devíti měsíců provést tým s jasně definovaným
nápadem a business plánem přes začátky podnikání, jeho akceleraci a získávání
investic pro další rozvoj. V první fázi počítáme s náborem dvou týmů.



cPORT - Kompetenční linka cPORT je zaměřena na projekty, které do akcelerátoru
zadávají korporátní partneři. Cílem není založit nezávislou firmu, ale vytvořit nový
produkt, službu, inovaci, které budou uplatněny u korporátního partnera. Studenti jsou
přijímání průběžně na základě vypsané nabídky volných pozic.



ePORT - Entrepreneurship linka ePORT je zaměřena na vzdělávání – workshopy,
semináře nebo konzultace. Tato část je otevřena všem studentům VŠE, jelikož zde
bude probíhat i výuka předmětů zaměřených na rozvoj podnikání nebo těch, kde je
vyžadována týmová práce s cílem navrhnout nový výrobek nebo službu.

VŠE založila akcelerátor xPORT díky podpoře MŠMT, vlastním zdrojům a příspěvkům donorů
– využila například dar z pozůstalosti Tomáše Bati. Nově se partnery xPORTu staly společnosti
Česká spořitelna a Microsoft.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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