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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 
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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 
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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. 
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Prodej, pozitiva dobrého marketingu, pozice firmy 

Railsformers 

 

– online marketing  

– marketing – 80 % online – sociální sítě, marketingové nástroje internetových aplikací, 
vyhodnocování a sledování prostřednictvím Google Analytics 

– Zvyšování prodeje: nabízí své služby formou outsoursingu, reference, mapování 
poptávkových serverů a věstníku veřejných zakázek 

– Konkurenční výhoda: programování v Ruby on Rails (rychlejší, efektivnější), reference a 
množství úspěšně realizovaných projektů 

– Komunikace na internetu: základní: web, blogy a sociální sítě (navíc každý produkt, 
aplikace má svůj web, blog i sociální profil; Google AdWords a reklamní kampaně na FB 

– Vzhledem k oboru – marketing prostřednictvím internetu je základ, růst významu sociálních 
sítí, reference a úspěšně zrealizované projekty, nově – segment veřejné správy 
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Prodej, pozitiva dobrého marketingu, pozice firmy 

Zebu webdesign 

 

– online marketing  

– Newsletter 

– Internetové aplikace 

– vývoj nové vlastní internetové prezentace – cíl: lepší zviditelnění v rámci internetového 
vyhledávání 

– programátorské a obchodní odd. 

– růst produktivity – požadavky zákazníků zapracovávat do produktů jako standard 

– růst prodeje – reference (kvalita služeb), zlepšování a rozsah služeb (u jednoho 
dodavatele všechny služby potřebné pro správu internetové identity) – péče o stávající 
zákazníky 

– Obor se silnou konkurencí: důležitá péče o zákazníka (kvalita a rozsah služeb), vysoký 
standard služeb, cíl je mít spokojené zákazníky 
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Prodej, pozitiva dobrého marketingu, pozice firmy 

Top Function 

 

– minimální marketingové aktivity (omezený web, logo) 

– účast na veletrzích, prezentace na odborných seminářích 

– člen automobilového klastru 

– Konkurenční výhody: cena, univerzálnost, kvalita/lhůta 

– Bariéry: obtížná komunikace se zákazníky (specifikace předmětu zakázky); nároky na 
obsazení týmu 

– Internet – pouze jednoduchý web, odkazy u partnerů 

– Firma jednoho muže – každá zakázka je individuální + vývoj vlastního produktu. Min. 
zlepšení marketingu: zlepšit web (referentské zakázky, info o firmě, o oboru…), 
optimalizace pořadí ve vyhledávačích. 
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Vstup na zahraniční trh 

Railsformers 

 

– Zákazníci/uživatelé po celém světě – sMoneybox (domácí účetnictví) – 15 jazykových 
verzí (nejvíce uživatelů ve Vietnamu) 

– Nový produkt pro bezpečnostní agentury – Hedurio – firma chce do zahraničí 
expandovat přímo (externí spolupracovník jen na kontakty) – zatím Evropa 

– Účast na konferencích – Start-up Harvest, Web Summit, unBOUND Digital 

– Polský trh – zajímavý počtem obyvatel = potenciálních zákazníků 

– Produkty v různých jazykových mutacích – trh není omezen (anglická mutace – 
univerzální), stážisté z ciziny (Brazílie, Togo). Firma neuvažuje o zřízení pobočky  
v zahraničí, nebrání se v rámci projektu investorům ze zahraničí. 
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Vstup na zahraniční trh 

Zebu wbdesign 

 

– Zákazníci/uživatelé po celém světě – sMoneybox (domácí účetnictví) – 15 jazykových verzí 
(nejvíce uživatelů ve Vietnamu) 

– Zákazníci na Slovensku a ve Velké Británii (po Skvělý.CZ) 

– Vytváření polských jazykových mutací pro české firmy 

– Růst zahraničních zákazníků – u tvorby eshopů 

– Tvorba webů – primárně pro české zákazníky 

– Menší množství zahraničních zákazníků. Cílem není primárně expanze na zahraniční 
trh – cíl pomáhat zvýšit počet zákazníků firmám prostřednictvím např. jazykových 
mutací webů, eshopů. 
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Vstup na zahraniční trh 

 

Top Function 

 

– Zákazníci/uživatelé po celém světě – sMoneybox (domácí účetnictví) – 15 jazykových verzí 
(nejvíce uživatelů ve Vietnamu) 

– Nepůsobí v zahraničí přímo – produkty jsou součástí výrobků na zahr. Trhu 

– Zájem o slovenský trh (automobilový průmysl) 

– Vlastní produkt „Systém automatického volání při havárii motorkáře“ – předpoklad hlavně 
do zahraničí 

– Firma nechce vstupovat na zahraniční trhy z důvodu: neznalost konkurence, nedostatek 
zdrojů k expanzi do zahraničí (vybudování obchodního týmu) 
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Děkuji za pozornost! 
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