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Představení Systinet Corporation

Česká společnost, 2001 přesun do USA 
Zajimavý status – multinational, vývozce IT, 
dovozce kapitálu, česká SME, start-up, …..
Investice: „business angels“, Warburg Pincus
90+ nových pracovních míst v Praze
20M USD investice do vývozu služeb
Celosvětově vedoucí start-up v oblasti 
webových služeb – zákazníci: Amazon.com, T-
Mobile, JP Morgan, US Air Force, Cognos, 
Caterpillar, AOL Time Warner, Kodak, TRW, 
Ericsson



Můj pohled

ICT nemusí být nejlepší cílový obor
Česko – „Early adaptor“ ???
§ Biotechnologie (organická chemie)
§ Nanotechnologie
§ Obnovitelné zdroje energie
§ Vodíková ekonomika

Globalizace!!!
Izolované akce nemají žádný užitek
Cíl: Kompletní ekosystem & “cluster”
§ Soukromý kapitál
§ Vysoké školství
§ Investiční prostředí
§ Stát



Investice do ICT

Malá investice do fyzického zařízení
Nízké ekologické zatížení
Důraz na vzdělání a flexibilitu

Venture capital – témeř neexistuje
§ 3TS Ventures : 12 investic –>7 x  Madarsko, 2 x 

Slovensko, 1 x Estonsko, 1x Polsko....1 x Ceská 
republika

Equity culture
Bootstraping



Inovace v ICT

Vysoké školy
Patenty
Spolupráce se soukromým sektorem
Jazykové vybavení
Komunikace – broadband, liberalizace

Role „clusterů“? Silicon Valley, Boston, 
Cambridge, Helsinky, ...... Brno, Praha?



Stát a vývoj ICT

Daně – konkurenční nástroj 
E-Government
Státní zakázky (podpora lokálního trhu)
Podpora státu – dotace?
Právo – obchodní
Infrastruktura (dálnice, broadband)
Koruna x USD x Euro
Open source x Microsoft



Konkurence ve vývozu ICT – „clusters“

Indie - backoffice, zpracování formulářů, 
software, call centers, integrace, outsourcing
Čína - wirelles
Izrael – networking, security
Rusko – software, quality outsourcing
Singapore – web services



Singapore Infocomm Development Authority

Nabídka pro Systinet: "Creating New Collaboration with Web Services"

Its aim is to develop local capabilities and innovation by leveraging 
on best-of-breed technologies and globalizing Made-In-Singapore 
products and services. 

Singapore's high level of local connectivity and international 
connectivity provides a strong foundation for the deployment and 
adoption of web services.

With the launch of the Web Services Industry Development 
Framework, we look forward to collaborating with our industry 
partners in strengthening and growing our Software and IT services
industry.



Výnos investic

Merger & Acquisitons (M&A)
IPO

V Česku téměř vyloučené
Jedna z hlavních překážek soukromého 
investičního kapitálu



Systinet v Česku

Koruna: 42/USD –> 29/USD
Žádná podpora ze strany státu (českeho)
Rostoucí mzdy
Vysoké daňové zatížení – sociální stát...
§ Daně 2.5M Kč měsíčně x vratka DPH problém

Statistický úřad a podobné byrokracie
§ Pracovní přestávky
§ Registrace na Min. Zivotního prostředí – registrace 

likvidace obalů z Amazon.com
§ Závodní lékař
§ Hlášení na hygienické stanici, 



Systinet “worldwide”

První kancelář v US – MIT incubator
Pracovní smlouva – velmi zřídka
§ Smlouva o důvěrnosti

R&D plány – nabídky Singapore, Rusko, Čína
Člen W3C, WS-I, Oasis
Spolupráce s MIT, Boston University, HBS
§ Ne ČVUT, Karlova Univerzita, VŠE

Součástí „Route 128 clusteru“



Otázky?


