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Startup Europe Week Liberec 2017 

#SEW17 #Liberec  



            

              

                    

            

        

Úvodní slovo 
Jan Kubalík (DEX Innovation Centre)  

Blanka Konvalinková (ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci) 
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Co je Startup Europe Week 
Jan Kubalík, spoluorganizátor Startup Europe Week Liberec 2017 

#SEW17 #Liberec  



            

              

                    

            

        

Podpora start-upů a začínajících podnikatelů  
ze strany Libereckého kraje 

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
#SEW17 #Liberec  



Liberecký kraj  
a podpora podnikání  

a podnikavosti 

Startup Europe Week,  
6. února 2017, Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 



Umíme zareagovat?  

Globalizace Omezené zdroje životního prostředí 

Aktivní stárnutí Urbanizace 

…..a další výzvy….. 



Umíme využít nabízená řešení? 

Globalizace Omezené zdroje životního prostředí 



Umíme zareagovat na skutečnosti                     
z nabízených řešení vyplývající? 

• Měnící se trh práce 

• Nové kvalifikace poptávané znalostní ekonomikou 

• Proměna tradičních forem pracovních míst 

• Dostupnější znalosti 

• Stírání rozdílů mezi ekonomickými odvětvími a 
technologiemi 

• Proměna pracovních úvazků 

• Nové business modely, adaptabilita, flexibilita 

• FENOMÉN STARTUPŮ… 

 

 

Gl 



Jak je na tom Liberecký kraj? Kraj „montoven“? 

  



Tradiční a nově se rozvíjející obory  

  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0ifbHr8LMAhWBUhQKHeL9DYcQjRwIBw&url=http://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/panattoni-europe-zacala-v-ceske-lipe-stavet-pro-bombardier-halu-na-svarovani-vagonu_34423.html&bvm=bv.121099550,d.d24&psig=AFQjCNGaLomB4g3j9cJELhzKvyVhiEZNrA&ust=1462518192091395


Zázemí pro vědu a výzkum 



Vize rozvoje kraje stanovujeme 
s občany a dalšími partnery 



Nabídka Libereckého kraje pro podnikatele stávající 

Regionální inovační program – „Inovační vouchery“ 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-
inovacni-program  
 
 

Konzultace zdarma k projektovým záměrům  
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/konzultace  
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Nabídka Libereckého kraje pro podnikatele potenciální 

Vybudujte s námi INKUBÁTOR PRO KREATIVNÍ PODNIKAVÉ LIDI S NÁPADY 
Kontakt: ris3@kraj-kbc.cz    

mailto:ris3@kraj-kbc.cz
mailto:ris3@kraj-kbc.cz
mailto:ris3@kraj-kbc.cz


Děkuji  
za pozornost 



            

              

                    

            

        

Idea management ve Škoda-Auto 
Antonín Ferdan, ŠKODA AUTO a.s. 

#SEW17 #Liberec  



IDEA MANAGEMENT VE ŠKODA AUTO

Antonín Ferdan

6. 2. 2017

IDM v korporacích

SP/2



2 Idea management ve ŠKODA AUTO

IDM v korporacích?

Systémy pro správu 
vnitřních i externích zdrojů

Inovace

Zlepšování a 
vývoj

Optimalizace

FLEXIBILITA

EFEKTIVITA

ZISK

BRAND

IDENTITA

KONKURENCE



3 Idea management ve ŠKODA AUTO

IDM V KORPORACÍCH?



4 Idea management ve ŠKODA AUTO



5 Idea management ve ŠKODA AUTO

Základní východiska systémů IDM

• USER-FRIENDLY 
prostředí

• Princip HRY
• Využívání sociálních sítí
• Auto-selekce nápadů
• Reporting

• Elitářství
• Slabé navázání na 

procesy
• Nízké zapojení
• Strach a obavy
• Motivace

Pozitivní stránky Negativní stránky

PROSTOR PRO START-UPy



6 Idea management ve ŠKODA AUTO

ŠKODA IDEA MANAGEMENT

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DALŠÍ NÁSTROJE

1948 – ZALOŽENO 
ZLEPŠOVATELSTVÍ

1997– Z.E.B.R.A. 

2005 – eZEBRA

2012 – ŠKODA IDEA 
MANAGEMENT

2018 – eZEBRA 2.0

HR START UP DAY DIGILAB

BRAIN AND 
BREAKFEST 
KONCEPT

LEAN
KANBAN

INOVAČNÍ 
MANAGEMENTMOTIVAČNÍ AKCE



7 Idea management ve ŠKODA AUTO

ŠKODA IDEA MANAGEMENT

OPTIMALIZAČNÍ NÁVRHY

ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY

INOVATIVNÍ  NÁVRHY

ROZDĚLENÍ NÁVRHŮ

Řídíme proces inovativních, zlepšovacích a optimalizačních návrhů vedoucích 
ke zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti firmy = eZEBRA



8 Idea management ve ŠKODA AUTO

E. elánZ. znalost R. rozumB. bystrost A. aktivita

Z. ………     E. …….. B. …………    R. ………   A. ……..

ŠKODA Idea manegement



ŠKODA Idea management

Idea management ve ŠKODA AUTO

Od roku 1991

275 000 návrhů 
4,9 mld. Kč úspory

Zvyšování bezpečnosti práce Pracovní podmínky

Skoronehody Smart IT

Zdokonalování procesů Green Future

Snižování všech druhů nákladů

Odbourávání administrativy

9

Zásadní změny procesů, technologie

Pracovní prostředí

Předvádějící
Poznámky prezentace
Naše zlepšovatelství je specifické tím, že je zaměřeno na zvyšování vnitřní efektivity, ne na změny, zlepšování samotných produktů. To znamená, že součástí je zaměření na zvyšování bezpečnosti práce, pracovní podmínky, prostředí, zlepšování procesů, snižování všech druhů nákladů. Speciálně se zaměřujeme např. na IT, ochranu životního prostředí v podobně Green Future.  Celkem od roku 1991, tzn. Spojení s koncernem VW jsme obdrželi již 250 tis. Návrhů od zaměstnanců, a úspory činili kolem 4,6 mld. Kč. U dané částky se bavíme o roční návratnosti, to znamená úspory by byly daleko vyšši, jestliže bychom vzalí celou dobu využívání návrhů…..
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KPI´s
Základní ukazatele IDM za období 2010 – 2013 - 2016
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KPI´s
Základní ukazatele IDM za období 2010 – 2013 - 2016
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ŽIVOTNÍ CYKLUS NÁVRHU

ŠKODA Idea management

Vyplacení odměn

Rozhodnutí o realizaci 
(odborný útvar)

Komplexní stanovisko k návrhu 
(odborný útvar, do 1 měsíce)

Registrace návrhu 
(přímý nadřízený autora do 48 hodin od podání 
návrhu)

Podání návrhu autorem, -ry

Idea management ve ŠKODA AUTO12



Text

EXTERNÍ 
OSOBYZAMĚSTNANCI

AGENTURNÍ 
ZAMĚSTNANCI TRAINEES

STUDENTI      
SOU´s

PRAKTIKANTI
DIPLOMANTI

KDO MÁ ZÁJEM, MŮŽE SE ZAPOJIT

ŠKODA Idea management

ZAPOJENÍ DO ZLEPŠOVATELSTVÍ

Idea management ve ŠKODA AUTO13



14 Idea management ve ŠKODA AUTO

Konev pro nóbl zahradníky………….

Občas se lidé inspirují Cimrmanem



15 Idea management ve ŠKODA AUTO

INSPIRACE
JAKO KLÍČ

?



 hledání inovačních zdrojů pro motivování zaměstnanců,
 hledání zajímavých externích myšlenek, nápadů, získání inspirace z okolního       

světa a přenesení do Škoda Auto
• např. spolupráce s Českou Inovací (ČIN)
• setkání s jinými firmami – M.C. Triton, PWC, inovátoři apod..

Inovační aktivity ve ŠKODA AUTO

Idea management ve ŠKODA AUTO16

 smyslem projektu je představení aktuálních trendů, inovací, inspirativních
osobností a jejich příběhů s cílem probudit a podpořit kreativitu a inovační
myšlení

INOVAČNÍ SNÍDANĚ

INOVAČNÍ KNOW-HOW, INSPIRACE

Příklad z realizovaných inovačních aktivit:

Předvádějící
Poznámky prezentace
Spolupracujeme a podporujeme Českou inovaci, jedná se o zdroj inspirací, spolupráce a podpora pro naše zlepšovatelství.Na podporu inovační kultury jsme zavedly Inovační snídaně, (dle konceptu Honzy Maška – Brain and Breakafast. Naším cílem je nabídnout naším zaměstnancům jiný pohled na firmu, na práci a sebe sama, přivést zajímavé osobnosti, témata, podporovat trochu jiné myšlení…………



Inovační snídaně ve ŠKODA AUTO v roce 2016

17

4. 2. 2016 22. 3. 2016 27. 5. 2016 8. 9. 2016 18. 10. 2016

J. MÜHLFEITP. VELEVP. VOSOBAF. DŘÍMALKAJ. MAŠEK

24. 11. 2016 21. 12. 2016

streamovaná streamovanáživěživě lživě živě živě

Idea management ve ŠKODA AUTO



Inovační aktivity ve ŠKODA AUTO

Idea management ve ŠKODA AUTO18

 čerstvý pohled na nově vznikající projekty a inovace, tvořené startupy z
regionu střední Evropy

 přehled o nových technologiích, službách
 setkání s kulturou startupů,  inspirace, navázání kontaktu a případné konkrétní 

spolupráce 

HR START UP DAY

Další příklad z realizovaných inovačních aktivit:



19 Idea management ve ŠKODA AUTO

HR Start up day ve ŠKODA AUTO

2016

PLÁN  2017

2. HR Startup Day
(předběžně 6/2017)

1. HR Startup Day - 8/2016

 Prezentace 16 startupů, 
vyhodnocení nejzajímavějšího 
startupu formou online hlasování, 
networking

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tyto 2 příklady tady zmiňuji záměrně, protože jsme je připravili a organizovali přímo ze strany útvaru Zlepšovatelství. Jinak samozřejmě ve firmě probíhá řada inovačních aktivit, iniciativ.V současné době chce být každá firma inovativní, dokonce až 70% procent firem zmiňuje inovace ve svých strategiích. Samozřejmě také u nás inovacemi žijeme a příkladem může být také například náborová kampaň…………



20 Idea management ve ŠKODA AUTO

Děkuji! 



            

              

                    

            

        

Úspěšný příběh z regionu 
Stanislav Šťastný, SunGarden 

#SEW17 #Liberec  



www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 

Můj příběh 
Stanislav Šťastný 

Stanislav Šťastný 
Startup Europe Week Liberec 2017 

6. února 2017  
 



www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 
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Obchodní domy v Liberci 
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Na začátku bylo… 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 
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Na začátku bylo… 
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www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 

Mgr. Richard Brabec 
Ministr životního prostředí České republiky 

PhDr. Martin Komárek 
Poslanec PČR 

Bc. Martin Půta 
Hejtman Libereckého kraje 

Tibor Batthyány 
Primátor města Liberec 

Mgr. Jan Korytář 
Náměstek primátora města Liberce 

Ing. Karolína Hrbková 
Náměstkyně primátora města Liberce 

Bc. Zuzana Kocumová 
Radní města Liberce 

Ing. David Pastva 
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 



www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



EKOPark dnes 
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EKOPark dnes 
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EKOPark dnes 
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EKOPark dnes 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Úvod 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 

 
• Představení 
• Cíle projektu 
• Naplňování cílů 
• Přírodní učebna 
• Ekovýchova 
 a vzdělávací programy 
• Využití ploch 
• Podpora a spolupráce 
 
 



Cíle projektu 
 

• Environ. odpovědné jednání 

• Ochrana životního prostředí 

• Aktivní trávení volného času 

• Zážitkové vzdělávání 

• Sdílení zážitků s rodinou 

• Podpora šetrné turistiky 

• Podpora lokální ekonomiky 

 

 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Naplňování cílů 

• Kultura v EKOParku 

• Volný čas není nuda 

• Ve zdravém těle, zdravý duch  

• Ekodílničky 

• Život v korunách stromů  

• Přírodní učebna 

• Ekovýchova a vzděl. programy 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Přírodní učebna 
• Možnost vyměnit školní lavice za posezení 
   v korunách stromů 

• Prostory vhodné pro výuku přírodovědy 

• Místo tělocvičny venkovní posilovna 

• Inspirativní prostředí pro výtvarnou výchovu 

• Podium vhodné pro dramatickou činnost 

 

 
 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Ekovýchova  
a vzdělávací programy 
• Den Bláta 

• Podzimování 

• Ukliďme Česko 

 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Využití ploch 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 

EKOPark je k dispozici široké veřejnosti v tzv. zkušebním provozu od 
letošního května s denním provozem od srpna. Průběžně se zde pořádají 

společenské a sportovní akce. 
  

Pořádané akce 
2015 – 24 akcí 
2016 – 31 akcí 

 
Návštěvnost 

2015 – 425 akcí 
 

2016 – více jak 6000 lidí 
 



Využití ploch 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Podpora a spolupráce 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Podpora a spolupráce 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



Děkuji za pozornost 

 
Stanislav Šťastný – majitel a tvůrce Prvního volnočasového EKOParku Liberec 

tel.: 603 454 239 

www.ekoparkliberec.cz info@ekoparkliberec.cz ekoparkliberec 



            

              

                    

            

        

Inovační partnerství start-upů a korporací 
Martin Javnický, partner DEX Innovation Centre 

#SEW17 #Liberec  



INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ 

START-UPŮ A KORPORACÍ 
 

www.dex-ic.com 

Martin Javnický – partner DEXInnovation Centre 
 



Protivníci nebo partneři? 

www.dex-ic.com 

Je boj Davida s Goliášem opravdu jedinou cestou? 
• Riziko je obrovské 

• Jste ochotni ho podstoupit? 

• Vítěz bere vše 

• Budete schopni ono VŠE 

reálně zužitkovat/udržet/rozvíjet? 

• Vítěz se stává novým „Goliášem“ 

• Budete současně schopni  

       pokračovat v boji s dalšími „Davidy“? 

 

Není spolupráce vhodnější alternativou?  



Výhody spolupráce pro Start-up 

www.dex-ic.com 

• Přístup k velké zákaznické základně 

• Přístup k velkým zdrojům 

• Přístup k dalším partnerům 

• Stabilita a důvěryhodnost partnera 

• Získání zkušeností 

• Vlastní růst 

• Reference 

• Nové podněty 

 



Co korporace hledají? 

www.dex-ic.com 

• Inovace, kreativitu 

• Myšlení „Out of the box“ 

• Snížení vlastních rizik 

• Snížení nákladů 

• Znalosti/schopnosti/zkušenosti 

v nových/specifických oblastech 

• Flexibilitu a rychlost realizace 

• Spolehlivost 

 



Reálný případ - intro 

www.dex-ic.com 

• Nová VAS Eurotelu při spuštění 3G sítě 

• živý streaming videa z cca 100 fixních kamer přímo 

do mobilu 

• Omezení 

• nízký rozpočet projektu 

• omezený čas 

• nedostupná 3G síť a telefony 

• žádná zkušenost s technologií 

 (vlastní ani u partnerů) 

• omezená infrastruktura 

 u zdroje videosignálu 

 



Reálný případ - outro 

www.dex-ic.com 

• Reálně fungující služba 
• extra aplikace navíc (mobilní TV, on-line vzdálený video dohled 

přes mobil) 

• Přínosy pro nového partnera 
• několikaletý kontrakt na poskytování řešení jako služby 

• výrazně vyšší slevy u jeho dodavatele HW 

• vysoký kredit u dodavatele klíčové technologie pro kódování 

videa (nabídka další úzké spolupráce na celosvětové úrovni) 

• nabídka spolupráce na dalších projektech od mobilního 

operátora 

• významná reference a zkušenosti (velký zájem konkurenčních 

mobilních operátorů a poskytovatelů video služeb pro 3G sítě) 

 



Problémy / rizika 

www.dex-ic.com 

• Vzájemné porozumění dvou značně rozdílných světů 

• Neexistující zkušenosti s jiným prostředím 

• Nereálná očekávaní a představy 

• Nevhodná komunikace 

• Neexistující kontakty 

 



Zaujal Vás tento potenciál? 

www.dex-ic.com 

• Rádi Vám pomůžeme: 

• Konzultace / zkušenosti 

• Vzájemné propojení 

• Mediace 

• Koordinace 

• Dohled nad realizací 

 



www.dex-ic.com 

Martin Javnický – partner DEXInnovation Centre 
 



            

              

                    

            

        

Nové iniciativy v Libereckém kraji 
Michal Štefan, DEX Innovation Centre 

#SEW17 #Liberec  



NOVÉ INICIATIVY V 
LIBERECKÉM KRAJI 
- ACCELERATOR 

- NEW GENERATION SKILLS 

www.dex-ic.com  



ACCELERATOR 

www.dex-ic.com 



ACCELERATOR 
Rozvoj akcelerátorů pro poskytnutí lepšího 

přístupu start-upů/MSP k financování inovací 
 

• 1. Ovlivnit podobu akceleračního programu 

• 2. Projít si akceleračním programem se svým 
start-upem / MSP 

• 3. Dostat se do akcelečního programu v jiné 
partnerské zemi 

 

 www.dex-ic.com 



ACCELERATOR 
Rozvoj akcelerátorů pro poskytnutí lepšího 

přístupu start-upů/MSP k financování inovací 
 

+ veřejné instituce 

+ investoři 

+ experti, mentoři 

 

 

www.dex-ic.com 



NEW GENERATION SKILLS 

www.dex-ic.com 



NEW GENERATION SKILLS 
Rozvinutí potenciálu pro podnikání a sociální 

inovace vyzbrojením mladých lidí schopnostmi 

nové generace 

• 1. Projít si nově vzniklým programem 

• 2. Zúčastnit se mezinárodního inovačního 
kempu mládeže  

• 3. Zúčastnit se mezinárodního veletrhu 
nápadů  

 
www.dex-ic.com 



NEW GENERATION SKILLS 
Rozvinutí potenciálu pro podnikání a sociální 

inovace vyzbrojením mladých lidí schopnostmi 

nové generace 

+ město 

+ neziskové organizace / jiné zájmové skupiny 

+ vzdělávací / výzkumné organizace 

+ místní podnikatelé 

+ školitelé, mentoři, kouči 

www.dex-ic.com 



Michal Štefan 
 

Projektový manažer 
michal.stefan@dex-ic.com 

777 477 497 

  
www.dex-ic.com 

DEX INNOVATION CENTRE 

1. Připojit se k našemu týmu 



            

              

                    

            

        

Panelová diskuze: Spolupráce start-upů, 
korporací a veřejné správy 

Antonín Ferdan, ŠKODA AUTO a.s., Martin Javnický a Michal 
Štefan, DEX Innovation Centre, Stanislav Šťastný, SunGarden 

#SEW17 #Liberec  

            



            

              

                    

            

        

Děkujeme za Vaši účast! 
  

Networking a občerstvení 

#SEW17 #Liberec  


