
PRECIOSA je sklářská firma s obrovskou tradicí, se zavedenou tradiční výrobou. I tento obor se dostal pod velký tlak 
levných výrobců z Číny.

„Nemáme šanci konkurovat Číňanům pouze cenou, ale jedinou šancí pro nás jsou časté inovace, oslovující zákazníky 
unikátními vlastnostmi našich produktů. Tím vytváříme i budoucí tradici Preciosy“, říká s jiskrou v oku ředitel R&D Jan Štiller.

Tato etapa ukáže, jak se inovační proces v tradiční výrobě stal jedním ze základních firemních procesů. Jak se inovace 
z technologické oblasti rozšířily do tvorby produktů se zcela novými originálními vlastnostmi a vysokým stupněm 
individualizace. Jak došlo i k inovaci obchodních modelů, kdy namísto dodávek tradiční lustrů dochází ke komplexním 
dodávkám skleněných objektů a celkových architektonických řešení prostorů.

1. den – 19. října 2017

 10 : 30 Sraz a registrace účastníků 
v PRECIOSA – Lustry Kamenický Šenov

 10 : 45 Představení firmy a exkurze do 
výroby – porovnání výroby dříve a dnes

 14 : 00 Přestávka a občerstvení
 14 : 30 Představení skupiny PRECIOSA, jejich výrobků, 

nového obchodního modelu a vysvětlení 
nutnosti inovací v „tradičním“ oboru

 15 : 30 Zpětná vazba účastníků z vnímání výroby 
a diskuse nad tématem „INOVACE“

 17 : 00 Přesun do hotelu, ubytování účastníků
 18 : 00 Večeře, raut a sdílení zkušeností se zástupci firmy

HARMONOGRAM

2. den – 20. října 2017

 8 : 00 Rekapitulace prvního dne a zpětná vazba 
účastníků k výrobě a k tématu INOVACE

 9 : 00 Prezentace konkrétních inovačních 
projektů specialisty firmy:
 vysvětlení nutnosti změn procesů, jak 

probíhá konkrétní řešení projektu
 proč se stal inovační proces 

nosným tématem firmy
 jak se změnil obchodní model, 

jak se získávají náměty
 12 : 00 Řešení témat účastníků a sdílení zkušeností
 13 : 00 Shrnutí a závěr



1. Vstup do tématu

 Úvodní informace o společnosti PRECIOSA a.s.
 Čím se zabýváme
 Produktové portfolio
 Kdo a kde je náš zákazník

2. Inspirativní část

 Pro účastníky je připravena exkurze do výroby, 
která bude kopírovat materiálový tok výroby 
komponentů, lustrů a skleněných objektů

 Během exkurze budou představovány 
realizované projekty inovačních procesů

 Účastníci budou seznámeni se změnami ve 
výrobě, které si vyžádaly požadavky na inovace

3. Znalostní část

 Základní teze k inovacím v bižuterním průmyslu

  Proč inovujeme a kdo chce inovaci
  Jaké máme očekávání
  Inovační potenciál
  Kolik toho inovujeme a co inovujeme
  Co chce zákazník

 Úskalí inovačního procesu

  Jak to děláme
  Kdo přináší inovaci, lidé v inovaci
  Co funguje a co nefunguje
  Ekonomické hodnocení inovací
  Rizika inovaci

 Inovace v oblasti světelných instalací

  Produkce světelných instalací od 
A po Ž – inovace každý den

  Praktické příklady

4. Shrnující část

 Příležitosti ke zlepšení – postřehy účastníků
 Transfery zkušeností účastníků a hostitelů
 Účastníci mohou získat inspirativní 

podněty pro řešení vlastních projektů

Účastníci obdrží prezentace lídrů, metodiky, 
formuláře i ukázky případových studií.

LÍDŘI 4. ETAPY: INOVAČNÍ

i2M, s.r.o. 
Náves Svobody 44/29 
779 00 Olomouc 
www.i2m.cz

Přihlášky a administrace 
Ing. Vendula Svíbová 
Telefon: +420 702 077 607 
E-mail: svibova@i2m.cz

Jan Štiller
R&D Manager PRECIOSA a.s.

získával své zkušenosti jak ve funkci výzkumně vývojo-
vého pracovníka hutních technologií skla, tak i ředitele 
hutního výrobního závodu. Široké spektrum zkušeností 
získal při vybudování nové společnosti v rámci skupiny 
PRECIOSA uvádějící na trh zcela nový produkt. Inovační 
proces posunul do polohy tvůrce nové tradice PRECIOSA 
a navazuje tak na dávný odkaz a práci českých mistrů 
skla. Absolvent Technické university v Liberci a A&W 
Business school Praha.

Vladimír Hejkal
R&D director PRECIOSA LIGHTING

získával své zkušenosti ve funkci průmyslového in-
ženýra a následně ve vedení tohoto oddělení v rámci 
společnosti PRECIOSA, a.s. V rámci společnosti PRE-
CIOSA LUSTRY, a.s. dva roky působil na pozici ředitele 
pro jakost a následně se podílel na vybudování Inovač-
ního centra, které z pozice ředitele vede. V současné 
době odpovídá za vývoj nových materiálů a produktů 
v oblasti kovů, skla, konstrukce, elektra a lightingu. 
Absolvent Fakulty elektrotechnické Českého vysokého 
technického učení v Praze (ČVÚT – FEL). Další zkušenosti 
nabyl v rámci např. Národní koordinační skupiny pro 
přechod na digitální televizní vysílání nebo při tvorbě 
strategie ČR pro zavádění Vysokorychlostního internetu.

Stanislav Kopecký
Production director PRECIOSA LIGHTING

získával své zkušenosti v různých výrobních pozicích 
mistr, vedoucí provozu až do současné pozice výrob-
ního ředitele ve společnosti PRECIOSA LUSTRY, a.s. 
V současné době odpovídá za celý výrobní proces 
včetně technologické části. Zkušenosti získával i v jiných 
pozicích jako je vedoucí nákupního oddělení.

Lubomír Málek
Specialista inovačního procesu

Praktické zkušenosti nabýval ve funkci výzkumně 
vývojového pracovníka, dále při zavádění nových 
technologií do výrobních procesů. Pracoval ve funkci 
technického ředitele společnosti a dlouhou dobu ve 
funkci ředitele R&D PRECIOSA. V současné době se 
věnuje inovačnímu procesu. Absolvent ČVUT Praha.


