
 
 

 
 

 
 

Konference INOVACE PRAKTICKY 2017  

KDY:    Středa 17. května 2017 od 9:00 hod. 

KDE:    Přerov, Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25 

ORGANIZÁTOR:  OK4Inovace 
 

Profily přednášejících 

 

Pavel Březina 
majitel a jednatel; Nirvana Systems. s.r.o. 

Po absolvování strojní fakulty VUT Brno krátce působil v Německu. Po návratu 

založil několik firem, až se plně soustředil na výrobu potřeb pro paragliding a 

motorový paragliding. Nirvana Systems patří k největším a nejinovativnějším 

světovým výrobcům v tomto oboru. Pavel Březina je také několikanásobný mistr 

republiky, vícenásobný mistr světa a Evropy a člen prestižního Parabatix Sky 

racers. Po celou dobu závodní činnosti doposud vyrábí a zlepšuje vybavení pro 

motorové padákové létání. V roce 2010 rozšířil působnost o vírníky. Škola pro 

piloty, montáž, servis a prodej se v roce 2014 přestěhovala na letiště v Přerově 

Bochoři. Po 3 letech vývoje se firmě podařilo dokončit, patentovat a také 

homologovat vírník GyroMotion pro létání i jízdu po veřejných komunikacích. Ve firmě zastává Pavel 

Březina pozici CEO a vedoucího R&D. 

 

Petr Gross 
majitel a jednatel; Ing. Petr Gross s.r.o. (vítěz „EY Podnikatel roku Olomouckého kraje 2015“) 

Vystudoval VŠCHT v Praze, katedru makromolekulární chemie. Od roku 1974 

pracoval v Lisovnách nových hmot ve Vrbně pod Pradědem, kde začínal jako 

technolog vstřikování plastů, přes vedoucího kontroly kvality a vedoucího 

provozu, dále výrobního zástupce a ředitele závodu až po ředitele a jednatele a 

spolumajitele zprivatizovaného závodu – Lisovny plastických hmot, spol. s r.o. 

Po prodeji svého podílu v „Lisovnách“ založil v roce 2001 firmu, vstřikovnu 

plastů, nazvanou Ing. Petr Gross s.r.o. v Miloticích nad Bečvou, v bývalém závodě 

ETA Hlinsko. V roce 2012 založil ve Vrbně pod Pradědem nástrojárnu pro 

výrobu forem na vstřikování plastů. Hlavní oblast výroby jsou optické díly pro osvětlovací techniku 

automobilů vyráběných speciálními technologiemi včetně speciálních konstrukcí forem a v této 

oblasti je na předním místě nejen v České republice. Zabývá se také vynálezectvím a vývojem nových 

produktů s maximálním využitím plastů. Jedním z nich jsou tzv. automatické sněhové řetězy. V roce 

2015 se stal vítězem soutěže „EY Podnikatel roku Olomouckého kraje“. 

  



 
 

 
 

 
 

Ivan Hlavoň 
rektor; Vysoká škola logistiky 

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, 

Fakulty provozu a ekonomiky dopravy, je autorizovaným stavebním dopravním 

inženýrem. Pracoval v oboru silničních staveb, byl ředitelem Okresní správy 

silnic v Povážské a Žilinské univerzitě v Žilině, na Mezinárodní univerzitě 

logistiky a dopravy ve Wroclawi v Polsku a Moskevském dopravním institutu. Je 

členem Slovenské akademie věd a místopředsedou Slovenské dopravní 

společnosti při SAV. V současnosti působí ve funkci rektora na Vysoké škole 

logistiky o.p.s. v Přerově, je členem České konference rektorů a předsedou Rady 

pro spolupráci s praxí na VŠLG. 

Petr Hložánek 
systemický kouč; SYSTEMIK (dříve Business Development Manager; Hartmann – Rico) 

Pomáhá majitelům či manažerům firem dělat business efektivně, s radostí a bez 

zbytečné dřiny. Také jim pomáhá budovat silné a odpovědné firmy postavené na 

základě odpovědnosti každého zaměstnance. Jeho motto: Šílenství je dělat věci 

stále stejně a věřit, že dopadnou jinak. Nachází příležitosti uvnitř firem a realizuje 

změny, často v souvislosti se zaváděním inovativních postupů, změnou řízení, při 

tvorbě strategií či marketingové koncepce. Má 20 let zkušeností v managementu, 

zejména v marketingu a strategickém řízení. Od roku 2003 se zabývá 

marketingovým konceptem zákaznické zkušenosti. Je certifikovaný expert/kouč 

na systemickou práci a systemické řízení. V současnosti působí jako business terapeut a firemní 

ladič, a to pod značkou SYSTEMIK. Podle potřeby nabízí koučování, mentoring či interim 

management. Mezi jeho reference patří Romex, 3DIM, Lilly, Hartmann-Rico, Enantis  a mnoho 

dalších. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem jako „Expert JIC“. 

Pavel Juříček 
předseda představenstva; BRANO GROUP (vítěz soutěže EY Podnikatel roku 2006) 

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. je majitelem, předsedou představenstva a generálním 

ředitelem skupiny Brano Group, a.s., tedy jedné z největších společností 

zabývajících se automotive v České republice. Skupina měla v roce 2016 obrat 

přes 5 mld. Kč. Sídlo společnosti je v areálu Brano, a.s. v Hradci nad Moravicí. 

Jednotlivé dceřiné firmy, fabriky a kanceláře je pak možno nalézt nejen po dalších 

městech v ČR (Rakovník, Olomouc, Uničov, Zubří, Jilemnice, Mnichovo Hradiště, 

Litovel, Nový Bor), ale také v Německu, Číně, Rusku, Jihoafrické republice a 

Americe. Aktuálně se společnost mimo prvotní výrobu zavíračů dveří (známý slogan: „Brano zavírá 

samo“) věnuje výrobě autodílů pro rozličnou škálu osobních i užitkových vozů (mezi stálé zákazníky 

patří například VW, GM, PSA, LEAR, SCANIA, DAF a mnoho dalších). Majitel společnosti, pan Pavel 

Juříček, nastoupil do braneckých železáren po studiích na VUT Brno. Pracoval zde od roku 1982 na 

pozici hlavního inženýra, následně v roce 1991 společnost opustil a stal se spoluzakladatelem 

Katedry podnikání v managementu na VŠB v Ostravě. V roce 1992 se následně do společnosti Brano 

vrátil na pozici výrobního ředitele. Po následné privatizaci v roce 1995 se stal generálním ředitelem. 

V současné době zastává tutéž funkci, avšak již v celé skupině Brano Group, a.s. 



 
 

 
 

 
 

Ján Košturiak 
spoluzakladatel; Fraunhofer IPA Slovakia 

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD. začínal s inovacemi ve Fraunhofer IPA Stuttgart 

(ipa.fraunhofer.de) a TU Wien, později se společností Fraunhofer založil 

společnost IPA Slovakia. Je zakladatelem Podnikatelské univerzity a autorem 

několika knih a článků. Pracoval na inovačních projektech pro firmy Linet, 

Meopta – optika, CeramTec Czech Republic, Škoda Auto, M.L.S. Holice, 2N 

Telekomunikace, OMS Lighting, Elcom, Kros, IPESOFT, VW, Mercedes, Sauer 

Danfoss, ACO Industries, Colognia Press, PURGINA, 3M, Borcad, Embraco, GA 

Drilling, Ride, IDC Holding, Fosfa, Rádio Impuls, Ryba Žilina, Konštrukta Industry, 

Brano, Kia Slovakia, V-Podlahy, GALVAMET, aj. Spolupracuje na vývoji nového konceptu horského e-

biku a jeho business modelu či na projektu lokální produkce zeleniny Agrokruh, aj. 

 

Josef Kratochvíl 
předseda; Úřad průmyslového vlastnictví 

Studoval na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze a následně vystudoval 

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1986 pracoval na 

průzkumu patentovatelnosti na Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 1993 se 

stal vedoucím oddělení patentových fondů a od roku 1996 působil jako zástupce 

ředitele odboru patentových informací, poté pracoval jako náměstek předsedy 

Úřadu. V současnosti je již osmým rokem na pozici předsedy Úřadu 

průmyslového vlastnictví. 

 

 

Kamil Krč 
ředitel; OK4Inovace 

Po desetileté praxi v odborných a manažerských pozicích v obchodě a marketingu 

působil šest let v Jihomoravském inovačním centru (JIC), kde poskytoval 

konzultační a odborné služby inovačním firmám a start-up firmám zejména v 

oblasti marketingu, patentů a firemních strategií; kromě toho zde byl zapojen do 

mnoha projektů na rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Následně 

působil na Mendelově univerzitě v Brně, kde z pozice manažera komercializace a 

zástupce ředitele pomohl připravit, spustit a rozběhnout univerzitní Centrum 

transferu technologií. Je autorem odborných článků o inovacích, byznysu a 

transferu technologií, je pravidelným hodnotitelem v soutěži Inovace výrobních družstev, několik let 

přednášel o problematice inovací a start-up firem na Masarykově univerzitě. Od roku 2013 je Kamil 

Krč ředitelem sdružení OK4Inovace, které se zabývá mj. aktivitami na podporu vzniku, rozvoje a 

komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných organizacích; dále také 

aktivitami ke zvyšování zájmu žáků a studentů o směřování k technické profesi či podnikání. To vše s 

cílem hospodářského rozvoje a růstu znalostní ekonomiky v Olomouckém kraji, ale i jinde v České 

republice. 

 

  



 
 

 
 

 
 

Petr Kubečka 
vedoucí transferu technologií; VTP Univerzity Palackého v Olomouci 

Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě a na Ecole Centrale Paris. Má 

dlouhodobé zkušenosti v kooperaci zakázek mezi univerzitním a firemním 

prostředím, v letech 2004 až 2008 pracoval na Vysoké škole báňské – TU 

Ostrava, jako vedoucí Ústavu experimentálních metod, kde zajišťoval zakázky a 

materiálové analýzy, koordinoval projekty a dotační programy EU. V letech 

2005-2012 pracoval jako obchodní ředitel a CEO v soukromé společnosti 

(Evkanet, s.r.o.) zavádějící nové trendy do oblasti IT. Od roku 2012 je hlavní 

business development manažer v oddělení CTT Vědecko-technického parku 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Radka Martínková 
spolumajitelka; Bamboolik 

Absolventka oboru Obchodní podnikání Ekonomicko-správní fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně začala již v průběhu studií podnikat v oblasti 

podnikového poradenství a vydavatelských činností. V průběhu času rozsah 

svého podnikání rozšířila o obchod a organizaci výroby. Několik let pracovala na 

obchodních a manažerských pozicích ve strojírenských podnicích. V roce 2012 

založila s Bc. Zuzanou Hlouškovou českou značku Bamboolik. Od roku 2013 je 

spolumajitelkou a jednatelkou společnosti Bamboolik s. r. o., vyrábějící moderní 

látkové pleny, textilní doplňky a oblečení pro děti i dospělé. Je odpovědná za 

strategii firmy, obchod a marketing.  

 

Tomáš Novotný 
náměstek ministra pro fondy EU, výzkum, vývoj a inovace; MPO 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu mezinárodních vztahů, dále 

Univerzitu Karlovu, Fakultu právnickou, také absolvoval rigorózní zkoušku na 

PFUK na téma právo Evropských společenství a Doktorandské studium na VŠE - 

Evropská studia. Působil na IPB coby expert pro EU a ve společnosti 

Technoexport, a.s. jako ředitel Sekce pro čerpání fondů EU a zástupce náměstka 

generálního ředitele. Dále na mnoha pozicích ve státní správě; např. jako 

tajemník organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, náměstek 

ředitele Státního fondu životního prostředí, ředitel implementační agentury, 

náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce zahraničních vazeb na 

MŽP či ředitel Regionálního operačního programu Střední Čechy. Má také zkušenosti z práce se 

Zastupitelskými úřady ČR a zahraničními institucemi při Evropské komisi, Radě ministrů ŽP EU, EHK 

OSN či OECD a dalšími. V současnosti je náměstkem ministra na Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

 

 



 
 

 
 

 
 

Zdeněk Svoboda 
spolumajitel; POPP s.r.o. 

Po škole nastoupil do malé rakouské firmy vyrábějící bazény. Firma po dvou 

letech ukončila činnost, proto založil s kamarádem firmu POPP, která se 

zabývala výrobou bazénů. Po čase se na základě požadavku zákazníků rozhodli 

začít vyrábět také zastřešení bazénů a teras – a to se před třemi lety stalo hlavní 

činností firmy. Strategii ve své firmě zaměřili na inovace, moderní technologie a 

design, to proto, aby obor posunuli dopředu. Zdeněk Svoboda je ve firmě 

odpovědný za strategii, marketing a vývoj.  

 

 

 

Petr Šídlo 
partner; Direct People 

Zapálený inovátor a vizionář nových cest vedoucích k růstu, novému revenue a 

odlišení na trhu. Věří, že zdravé podnikání učiní svět lepším. Zakladatel firmy 

Direct People specializující se na inovace a design služeb (od roku 2012 s více 

než 100 projekty pro řadu vedoucích firem). Porotce a mentor Social Impact 

Award, mentor inkubátoru StartUpYard. 

 

 

 

 

 

 

Pavel Šoltys 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje za regionální rozvoj a úz. plánování, Olomoucký kraj 

Vystudoval Vyšší odbornou školu právní Kunovice a Evropský polytechnický 

institut Kunovice, obor finance a daně. Do roku 2000 pracoval jako osoba 

samostatně výdělečně činná. Od roku 2000 zastával post místostarosty 

v Lipníku nad Bečvou. Je členem Zastupitelstva Olomouckého kraje a Výboru 

Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. 1. května 2014 se stal 

náměstkem hejtmana Olomouckého kraje. V kompetenci má regionální rozvoj, 

evropské projekty a uzemní plánování. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

Martin Tvarůžek 
specialista na průmyslový design (dvojnásobný vítěz Red Dot Award: Product Design – 2015, 2017) 

Již téměř 20 let podporuje české i zahraniční výrobní společnosti při inovaci 

výrobků, strojů a zařízení. Těžištěm jeho práce je detailní studium zákaznických 

skupin, uživatelských a funkčních souvislostí produktů, které pak odráží v 

novém formálním zpracování produktu. K benefitům jeho přístupu a metodiky 

využití designu coby klíčového nástroje inovace a konkurenceschopnosti patří 

nárůst obratu, zvýšení ziskovosti produktu, zvýšení uživatelského komfortu, 

průnik na nové trhy, podpora budování značky, snížení výrobních nákladů, 

snížení nákladů spojených s montáží, expedicí a servisem zařízení atd. Podílel se 

takto na vzniku desítek produktů, které jsou ve výrobě a prodávají se na 

globálním trhu. Mezi klienty jeho studia patří Adast Adamov, Chirana Praha, Chart Industries, 

Viadrus, LKT, Škoda Machine Tool, Flow Industries, PZP Komplet, Protronix, MBG, Unicode Systems, 

BetaControl, Reemtsma, Exxonmobil, Bender Robotics, Alois Dallmayr, Masarykova univerzita Brno 

ad. V rámci lektorské činnosti přednáší o svojí metodice a dosažených výsledcích výrobním 

společnostem. Vede ateliér Průmyslového designu na ČVUT v Praze, který je zaměřen na výchovu 

budoucích designérů s cílem posílení pozice českého průmyslového designu a podpory opakované 

výroby. Za svoji činnost byl několikrát oceněn v soutěži Národní cena za design i na odborných 

mezinárodních veletrzích. Jako jediný Čech se stal dvojnásobným vítězem světové ceny Red Dot 

Award: Product Design. Jednak v roce 2015 v kategorii Industry, machinery and robotics; dále pak 

v roce 2017 v kategorii Industrial equipment, machinery and automation. 
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