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Start ups ve Vědecko-technologickém parku Ostrava 

• VTPO: 

1. Technologické firmy  

2. Technologický inkubátor – firmy do 3 let existence, nový projekt, významný počet  
          pracovních míst  

3. Idea inkubátor – pro lidi bez předchozí podnikatelské zkušenosti (studenti, absolventi), 
      dotované služby (poradenství, nájem, internet) 

• Vybrané firmy 

– Railsformers s.r.o. 

– Zebuwebdesing s.r.o. 

– Top Function s.r.o. 
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Start ups ve Vědecko-technologickém parku Ostrava 

Proč zrovna tyto? 

• Klíčoví & zajímavé lidé v osobách zakladatelů 

• Railsformers & Zebu wedesign – story od „studenta podnikatele“ po 
„podnikatele investora“ 

• Top Function – story „podnikatele vynálezce“ 

• Odpovídají oborovému zaměření firem ve VTPO (2/3 IT, 1/3 technologické) 

• Byli ochotní si povídat  
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Start ups ve Vědecko-technologickém parku Ostrava 

Railsformers s.r.o. 

• obor IT (vývoj internetových a intranetových systémů, vytváření webových aplikací, 
informačních systémů; Ruby on Rails) – např. www.hedurio.com ; smoneybox.cz, 
arabhorse.com  

• Prošel Technologickým inkubátorem – z pozice příjemce služeb do pozice konzultanta 

• Jiří Kubica – 2002 – student „podnikatel“; 2004 – vstup do VTPO; 2006 – vznik 
Skvělý.CZ; 2010 – prodej firmy a rozdělení do dvou firem 

• 1 společník (a jednatel v jedné osobě), 8 zaměstnanců 

• obrat: 2010 – 1,6 mil, 2013 – 7,9 mil. 

• firma ve fázi přechodu ze startupu do „standardní“ firmy 

• problémy: ve fázi rozjezdu nedostatek finanční zdrojů – pokryto vlastními zdroji (rodina, 
přátelé) – v současnosti – otevřený vstupu investorů dle projektu 
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http://www.hedurio.com/


Start ups ve Vědecko-technologickém parku Ostrava 

Zebu webdesign s.r.o. 

• obor IT (vývoj internetových prezentací a eshopů, online marketing; Ruby on 
Rails) – sucto.cz, celeceskoctedetem.cz 

• jedna z odnoží společnosti Skvělý.CZ, vznik 2010 

• 3 společníci z toho 2 jednatelé; 4 zaměstnanci + 4 na ŽL 

• obrat: 2010 – 1,1 mil, 2013 – 5,3 mil. 

• firma ve fázi přechodu ze startupu do „standardní“ firmy 

• problémy: kapacitní - při dokončování prací u převzatých zákazníků, 
dodatečné požadavky zákazníků x náklady na tyto úpravy 
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Start ups ve Vědecko-technologickém parku Ostrava 

Top Function s.r.o. 

• obor: strojírenství, elektrotechnologie – návrhy konstrukčních řešení v oblasti 
automobilového průmyslu, logistiky; vlastní konstrukční vývoj – kladkový 
zvedák, zámkový systém pro auta (Škoda), 4SafeDriving (vlastní vývoj) 

• vznik 2012 

• 1 společník a jednatel v jedné osobě – podnikání trošku jinak (odlišná 
motivace podnikat) 

• bez zaměstnanců – funguje na principu zaměstnávání studentů na DPP  
(co zakázka to tým) 

• obrat: 2012 – 1,1 mil., 2013 – 817 tis. 

• problém: klesající počet zakázek, nulový marketing 

 

 

 

 

Projekt „Udržitelné podnikání“, číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940,  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 



Krize 

Společné: 

• Money  

–   nedostatek kapitálu při rozjezdu („vlastní“ zdroje) 

– postupně využívání dostupných dotačních titulů (např. z projektu Stáže ve firmách, 
Stáže pro mladé) nebo veřejných podpor (zvýhodněné ceny služeb VTPO) 

– firmy uvažují o vstupu investora pro jednotlivé projekty (mimo Top Function) 

– jiné zdroje příjmů – všichni klíčoví představitelé jsou kouči v CzechEkoSystemu nebo 
jinak spolupracují s veřejným sektorem 

– Cash flow 

– Platební morálka zákazníků 
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Krize 

Specifické: 

• Railsformers & Zebu: 

– odhad počet zakázek x lidské zdroje  

– specifikace zakázek x profinancování 

– Cash flow – stanovení min. počtu zakázek, zálohy 

– existují dobří obchodní zástupci? 

 

• Top Function 

– vlivem složení týmu ze studentů – kontrola (na úkor ostatních činností firmy: obchod, 
marketing) 

– oblast konstrukčního vývoje – předem nelze přesně vyčíslit rozsah prací; zákazníci 
neuznávají rozsah prací 
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Plánování neúspěchu 

POKUD PLÁNUJETE NEÚSPĚCH: NEPODNIKEJTE!!! 

  Plánujte: 

– bod zvratu - kdy to dává ještě smysl 

– počáteční financování + rezerva – nejen na vstupy typu materiál, ale také mzdové 

náklady, marketing, režijní 

– definujte slabá místa plánu a způsoby jak se jim vyhnout  

– systém fungování firmy – systém „Ferda Mravenec“ může fungovat jen omezenou dobu 

– rozvoj firmy – souvisí s cílem 

– zmapujte trh 

– poznejte zákazníka 

– začínejte od mála a pozvolna – pořizujte jen to, na co si vyděláte 

– nejlevnější peníze jsou vlastní – i dotace něco stojí! 

– využívejte služeb zdarma nebo za zvýhodněné ceny 
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Přechod ze startupu do další fáze podnikání 

• Railsformers & Zebu webdesign 

– posílení oddělení obchodu  

– rostoucí počet zákazníků, obratu, dosahují zisku 

– stabilizovali cash flow – přesto jsou pro nové projekty otevřeni investorům  
(Web Summit Dublin 2014) 

– ?  - podíl financí z dotací (má „zdravá“ firma využívat dotací?) 

 

• Top Function 

– rozvoj firmy souvisí s cílem zakladatele – např. nechce mít zaměstnance,  
chce dosahovat přiměřeného zisku pokrývající mu životní náklady 

– prostor pro růst – dosud nulový marketing 

– možná spolupráce, která vyústí v založení samostatné firmy 
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Přechod ze startupu do další fáze podnikání 

„projekt – start up – firma“ 

1. Projekt 

– počátek realizace nápadu – tvorba BP, průzkumy trhu, demo verze služby, prototyp 
výrobku, testování zákazníků 

2. Start up 

– vytvořený BP (není vytesán do kamene ) 

– zákazníci – resp. rostoucí počet 

– zaměstnanci 

– základní cíl – rostoucí obrat, zisk 

3. Firma 

– stabilita – odolnost vůči výkyvům (vnějším i vnitřním) 

– růst – počtu zákazníků, zaměstnanců, zisku 
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„Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“      
               

                 Steve Jobs 
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