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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Moravskoslezský kraj   
jako Silicon Valley českých start-upů 
 
Ostrava, 25. srpna 2020 
 
Relativně vysoká nezaměstnanost, vysoký podíl na celorepublikovém HDP i nízký počet 
aktivních podniků tvoří z Moravskoslezského kraje ideální region pro nové startupy. Kraj je 
zároveň nejčastějším původcem českých e-shopů. Až 9,5 % z nich pochází právě odtud. 
Významnou roli v regionu hrají také výzkumná pracoviště a investice do vědy a technologií. 
Startupům v Ostravě a okolí chce pomoci i nový investiční akcelerátor Soulmates Ventures. 
Společnost se soustředí především na dlouhodobě udržitelnou vizi budoucnosti a zelené 
technologie. 
 

Třetí nejlidnatější kraj ČR překvapí řadou ukazatelů, které z něj činí perspektivní cíl pro české startupy. 

Právě z Moravskoslezského kraje pochází přes 9,5 % českých e-shopů, což je dokonce o půl 

procentního bodu více než v Praze. HDP regionu rostlo dle dat z ledna 2020 tempem 6,2 % a celkem 

se kraj podílí na českém HDP z 9,46 %. Největší příležitost pro nové firmy v Moravskoslezském kraji 

ale znamená relativně vysoká nezaměstnanost (3,3 – 3,7 %) spojená s malým počtem ekonomických 

subjektů na obyvatele – ten je vůbec nejnižší v republice. 

 

Podobné podmínky jsou přitom klíčové pro vznik prostředí, které je vůči startupům příznivé, i podle 

zkušeností ze zahraničí. „Například americký startupový průmysl je před zbytkem světa bezpochyby  

o několik dekád napřed – a ne náhodou. Vděčí za to především svému průkopnickému Silicon Valley 

a také extrémně příznivým podmínkám na trhu, které společnostem nahrávají a lákají na snadné 

zisky. V současnosti zde operuje přes 65 tisíc startupů, což je více než ve všech zbylých státech světa 

dohromady,“ vysvětluje Václav Gregor, zakladatel akcelerátoru Soulmates Ventures. 
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Soulmates Ventures investuje   
do ostravských firem a pomáhá jim růst 
 
I Soulmates Ventures míří za startupovými úspěchy do Ostravy a Slezska. Unikátní investiční 

akcelerátor se chce soustředit především na udržitelnost a zelené technologie v rukou firem s 

globálním potenciálem. Do současného portfolia Soulmates Ventures patří projekty jako PerfectAir, 

vyvíjející senzory pro monitoring znečištění a nabízející hyperlokální data o znečištění ovzduší pro 

osobní I profesionální využití. Ale například také společnost Edlab se svým rozhraním pro 

experimentální výuku ve školách nebo patentovaná technologie Sensetio pro vědecké měření 

intenzity emocí. 

 

V inovacích, které mírní dopad lidské činnosti na životní prostředí, vidí Soulmates Ventures 

budoucnost. „Snažíme se investovat do projektů, které mají kromě zisků i vyšší cíle a soustředí se na 

udržitelný rozvoj. Moravskoslezský region vnímáme i v tomto směru jako silně perspektivní region. 

Navíc jsme tu doma – v Ostravě se nám podařilo rozjet řadu úspěšných byznysů a disponujeme sítí 

kontaktů a partnerů, kteří se o investice našich klientů dobře postarají,“ doplňuje Václav Gregor ze 

Soulmates Ventures. V období mezi červnem 2020 a 2021 je cílem společnosti najít a vytipovat až 10 

nových zelených technologických projektů nejen na Ostravsku a v jeho okolí. 
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O Soulmates Ventures 
 

Soulmates Ventures je investiční akcelerátor soustředící se na udržitelné, zelené a technologické 

inovace pro udržitelnou budoucnost. Pomocí strategických partnerství posouvají Soulmates Ventures 

zelené technologické inovační projekty z fáze ověřeného MVP do rostoucího a škálovatelného 

byznysu, který je v případě potřeby připraven na růst na globálním trhu nebo na vstup velkého 

investora. 

 

V současnosti chtějí Soulmates Ventures investovat celkem 80 mil. Kč, které chtějí mezi srpnem 2020 

- červencem 2021 použít tak, aby mohli zafinancovat deset zelených technologických projektů (každý 

až 13 miliony korun). Oblasti, ve kterých financované projekty hledají, jsou vzduch, voda, energie, 

mobilita, vzdělání, zdraví, jídlo, zemědělství a také cirkulární ekonomika. Pro rok 2021 plánuje 

společnost otevřít další lokální fond se zapojením nových investorů, kteří ji oslovili s přáním podílet se 

na její vizi. 

 

Společnost Soulmates Ventures řídí Hynek Sochor a Václav Gregor, kteří mají letité podnikatelské, 

obchodní a marketingové zkušenosti a širokou síť kontaktů. Investice přitom Soulmates Ventures 

vnímají jako společnou práci na nově vzniklém projektu či firmě. Nejde tedy o klasickou investici, kdy 

VC dá projektu peníze a stará se jen o výnosy. Soulmates Ventures spoluvytváří vše pro škálování 

byznysu s autory projektů – od brand buildingu, přes scaling až k potenciální přípravě na vstup 

velkého investora. 

 

Kontakt pro media 
 
Hana Kabourková 

kabourkova@soulmatesventures.com        +420 724 190 221 

Ondřej Hubatka 

ondrej.hubatka@allmedia4u.cz      +420 608 481 702 


