
Příloha 6 – Finální struktura rozhovoru s potenciálními investory 

Etapa 2 – Analýza potenciálních investorů – Fáze II.2 a II.3: Kvalitativní rozhovory s investory: příprava 
a šetření – Strukturovaný dotazník:

Úvod - představit projekt, projektový tým, cíle. 

A. Stávající praxe a záběr činností oslovené firmy 

 zaměřit se na stávající praxi investování (především do raných stádií) v čistě tržních podmínkách, bez 
intervencí státu, např.: 

1. Byli byste ochotni vložit prostředky do čistě privátního fondu seed/venture kapitálu, který by 
investoval seed / start-up / venture kapitál?

2. Do jakých cílových společností investujete (z hlediska jejich stádia rozvoje) 
3. Máte zkušenosti s venture investováním, speciálně do raných fází, resp. fází expanze? 
4. Proč do těchto raných fází neinvestujete 
5. Jaký je nejnižší objem investice, který jste ochotni investovat

B. Znalost připravovaného Seed/VC fondu 

 otázky znalosti připravovaného Seed/VC fondu a ochoty spolu s ním investovat 

1. Znáte připravenou koncepci fondu rizikového kapitálu? Kde jste se o ní dozvěděl?  

Pokud je koncepce známa – následující otázky:

2. Jak hodnotíte konkrétní (zatím známé) nastavení plánovaného fondu – je pro Vás atraktivní?
a. Je pro soukromé investory / pro Vás nastavení atraktivní?
b. Jaké podmínky jsou třeba, aby jste se chtěl(a) (chtěli soukromí investoři) zapojit? 
c. Vidíte nějaké zásadní překážky pro úspěšnost plánovaného fondu RK? 
d. Měl/a byste zájem o spoluinvestice s tímto fondem? Konkrétně za jakých podmínek… 

3. Jak by měly podle Vás být vybírány a hodnoceny potenciální příjemci / projekty v plánovaném 
fondu RK?

a. Kdo by měl tyto příjemce „vyhledávat“ 
b. Jak by měly být hodnoceny a oceňovány? 
c. Jak by měl být nastaven systém vyhodnocování / oceňování? 

Pokud známa není – stručně seznámit s koncepcí a zjistit odpovědi B2 až B3 (viz výše). Pro 
seznámení lze využít texty uvedené v dotazníkovém šetření pro potenciální příjemce.

C. Absorpční kapacita a bariéry 

1. Jaké jsou Vaše zkušenosti s investicemi rizikového kapitálu v Česku? 

a. Jaké zde jsou typy investic (obory, výše, stádia firem, počet…)? 
b. Jak by se měl podle toho zaměřit plánovaný fond RK, aby absorpční kapacita byla co 

nejvyšší?
c. O jaké konkrétní investice máte zájem Vy?

2. Kde vidíte v současnosti hlavní bariéry rozvoje rizikového kapitálu v Česku a rozvoje inovačního 
podnikání – bariéry pro dostatečnou absorpční kapacitu pro plánovaný fond RK?  

a. Jaké jsou hlavní bariéry podle Vás?
b. Jaké jsou možné intervence na jejich odstranění – na co by se měl veřejný sektor 

zaměřit? 
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D. Komunikace

1. Považujete současné informování za dostatečné (případně, co byste změnil)?  
2. Jak by podle Vás měl připravovaný fond RK „komunikovat“ s investory (a potenciálními 

příjemci)? Prostřednictvím koho / přímo? 


