
Komplexní vzdělávací program, který již přes 25 let akceleruje rozvoj 

vrcholových manažerů i nastupujících talentů ŠPIČKOVÝCH českých, 

slovenských i mezinárodních firem. Program připravuje a rozvíjí 

společnost Inventa, spol. s r.o., průkopník moderní průpravy 

manažerů, svou činnost zahájila v roce 1987. 

#InterLeader® 2023-24 

Éra digitální ekonomiky přináší přelomové, „exponenciální“ změny, 
výzvy, příležitosti. Zásadně mění postavení a role lídrů ve firmách  
i nároky na jejich způsobilosti, celou osobnost. 

Inventa-Silicon Valley Program 
in Strategy, Innovation & Leadership 



Jako zdroj inspirace, know-how a praktických zkušeností pro uchopení strategických 

souvislostí digitální transformace 

 

Jako výzva k hledání nových cest zvyšování a rozvoje konkurenceschopnosti 

 

Jako vzor tvrdé práce i schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet si a rozvíjet 

lidský potenciál 

 

Jako průkopník agilní inovativní podnikatelské kultury špičkových výkonů v prostředí 

exponenciální digitalizace 

 

SILICON VALLEY 
 

 #InterLeader® 

KLÍČOVÁ TÉMATA 

PROGRAMU: 

 

Vůdčí způsobilosti zítřka, nové 

modely chování, důraz na firemní 

kulturu v éře digitální ekonomiky  

 

Inovace produktů, služeb i 

obchodních modelů 

 

Scénářové přístupy, interakční 

strategie řízená 

z budoucnosti, tvorba 

konkurenční výhody příští 

generace 

 

Schopnost přitáhnout špičkové 

talenty, kreativně je využít, udržet a 

rozvíjet lidský potenciál. 



Posláním programu #InterLeader® 2022 - 2023 je příprava vůdčích osobností rozvoje podnikání schopných 

čelit náročným výzvám a aktivně využívat příležitostí digitální transformace a dalších průlomových změn 21. 

století. Program staví na inovovaných zkušenostech, inspiracích a tradici mezinárodního programu 

InterManager®. Přiblíží best practices ze špičkových firem – průkopníků digitální ekonomiky z kalifornského 

Silicon Valley. Zprostředkuje nejlepší světové a tuzemské koncepty a zkušenosti v oblasti strategie, tvorby a 

řízení inovací, disruptivních modelů podnikání, rozvoje vůdcovství, firemních transformací a proměn 

firemních kultur digitálního věku. Je koncipován jako volný ucelený cyklus „samonosných“, avšak systémově 

propojených výcvikově řešitelských seminářů (akčních workshopů). 

HLAVNÍ PŘÍNOSY ÚČASTI 

INTERAKTIVITA 

SYSTÉMOVÝ RÁMEC A  

PRAKTICKY UCHOPITELNÉ  

NÁSTROJE 

Program zprostředkuje osvojení 
moderních konceptů, modelů, 
metod a nástrojů. Tvorba 
interaktivní strategie na 
platformě strategických scénářů 
kvalitativních i kvantitativních. 
Design inovativních modelů 
podnikání. Inventika – 
platforma pro tvůrčí řešení 
problémů a spolupráci agilních 
týmů. DigiReadiness Analysis – 
analýza připravenosti firem na 
digitální transformaci… 

2N Telecom, a.s. * Adastra Corporation * Aero Vodochody, a.s. * ADW Holding, s.r.o. * ALBI Česká republika, a.s. * Aliachem, a.s. * Anect, a.s. * 

Aricoma Group, a.s. * Armatury Group, a.s. * Assecco CR, a.s. * Austin Detonator, s.r.o. * Autel, s.r.o. * AUTOCONT, a.s. * B2Consult, s.r.o. * Barum 

Continental, a.s. * Benzina, a.s. * BOS Automotive Products CZ s.r.o. * Carling, s.r.o * Cembrit Bohemia, a.s. * COFFEEBREAK s.r.o. * Commander 

Services, s.r.o. * Credendo, a.s. * Czech Coal, a.s. * ČEPS, a.s. * ĆEPRO, a.s. * Česká rafinérská, a.s. * České dráhy, a.s.* Český Mobil a.s. * ČESKÝ 

TELECOM a.s. * ČEZ, a.s. * ČKD DIZ, a.s. * CPI Hotels, a.s. * ČSOB Leasing, a.s. * DataSpring, s.r.o. * DesignSkola, s.r.o. * Edscha Automotive, * Egis 

Praha, s.r.o. * Endata, a.s. * EnBW Energy Trading GmbH * ESA Logistika spol. s r.o. * Eurest CZ, s.r.o. * Eurotel, a.s. * Eurotel Slovakia, a.s. * eYello 

CZ, a.s * GasNet, a.s. * GIST, s.r.o. * Goodyear Dunlop Tires CZ, s.r.o. * Granitol, a.s. * GTS Novera, a.s. * Hewlett – Packard s.r.o. * Hotel 

InterContinental Praha * Hydrosystem Project, a.s.Cheming, a.s. * Chemopetrol, a.s. * Idemia, s.r.o. * ICZ, a.s. * IKEA HANIM, spol. s r.o. * ICOM 

Transport, a.s. * Indet Safety Systems, a.s. * ING Management Services * IVAX Pharmaceuticals s.r.o. * JIC Jihomoravské inovační centrum * 

Johnson& Johnson ČR, s.r.o. * Johnson Controls, automobilové součástky, k. s. * Kaučuk, a.s. * Keramika Horní Bříza, a.s. * Kiesel, s.r.o. * KCT 

Data, a.s. * Kofola, a.s. * Komerční banka, a.s. * KOMIX, s.r.o. * Kordárna, a.s. * Krušnohorské strojírny, a.s. * KUPEG Úvěrová pojišťovna * Letiště 

Praha, s.p. * Lear Corporation Czech, s.r.o. * Linde Gas, a.s. * Linet, spol. s r.o. * LogicaCMG, s.r.o. * Manpower CR, s.r.o. * Masterfoods, kom. spol. 

* Mediatel, a.s. * MERO ČR, a. s. * Microsoft ČR, s.r.o. * Mora Gorenje, a.s. * MSIC Moravskoslezské inovační centrum * net4net, a.s. * Omnia, a.s. * 

Orange Slovensko, a.s. * Ostroj Opava, a.s. * Paramo, a.s. * Pivovary Staropramen, a.s. * PMDP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. * 

Plzeňský Prazdroj, a.s. * PosAm, spol. s. r. o. * POTOMAC CFI a.s. * Pražská energetika, a.s. * Pražská teplárenská a.s. * PREměření, a.s. * 

PREdistribuce, a.s. * Preciosa a.s. * Proseat, s.r.o. * Roxtec CZ, s.r.o. * Saar Gummi Czech s.r.o. * SAHM, s.r.o. * Sevis Brokers, o.c.p., a.s. * 

SERVISBAL OBALY s.r.o. * Siemens Business Services spol. s r.o. * Sev.en EC, a.s. * Skanska CZ a.s. * Slovak Telekom, a.s. * Slovenský hodváb, a.s. * 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. * Slovnaft, a.s. * Sochorová válcovna TŽ, a.s. * Spolana, a.s. * Středočeská plynárenská, a.s. * Škoda Auto, 

a.s. * Škoda Holding a.s. * Škoda Hutě, Plzeň, s. r. o. * Škoda TVC, s.r.o. * Tauris, a.s. * Techem, s.r.o * TIC Technologické inovační centrum Zlín, 

s.r.o. * T-Mobile Czech Republic, a.s. * Total Solutions, s.r.o. * TrimLeader, s.r.o. * TRUMF International s.r.o. * Třinecké železárny, a.s. * UNEX, a.s. 

* Unipetrol Rafinérie a.s. * Velux CZ, s.r.o. * Vítkovice Steel, a.s. * Vodafone,a.s. * Vršanská uhelná, a.s. * VVT – Vítkovice válcovna trub, a.s. * Zátiší 

Catering Group, a.s. * Zentiva, a.s. * ZVVZ a. s. * Železárny a drátovny Bohumín, a.s. 

Zúčastněné podniky 1995 – 2022 

INTERAKTIVITA 
DŮRAZ NA VYUŽITÍ 

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ 

PRAXE 

Využití digitálních technologií a 
inovací pro rozvoj vztahů se  
zákazníky– umělá inteligence (AI), 
digital customer care, kreativní 
segmentace. 
Know-how a best practices lídrů 
digitalizace a firemní agility v 
Silicon Valley – Hewlett Packard, 
Cisco Systems, Google – Alphabet, 
Singularity University, Intel, 
Microsoft, Tesla, Apple, Amazon, 
La Jolla Center for Studies of 
the Person i vůdčích evropských 
korporací (Siemens, Philips, Linde 
Gas, InBev, Shell, AGC, 
Volkswagen…). 

KNOW-HOW A 

ZKUŠENOSTI 

UZNÁVANÝCH 

MANAŽERSKÝCH 

OSOBNOSTÍ 

Jako Guest Leaders v 
programu vystoupí 
dvacítka 
českých a slovenských 
vrcholových 
manažerů. Podělí 
se o své, profesní  
i životní 
zkušenosti, znalosti, 
úspěchy 
i neúspěchy, inspirace, 
hodnotové orientace. 

 #InterLeader® 

Program je vysoce 
interaktivní – moderní 
koncepty a metody účastníci 
aplikují na vlastní rozvojové 
problémy a podnikatelské 
příležitosti mateřských firem. 
Klademe důraz na 
individuální i týmové sdílení 
vlastních řešení, praktických 
zkušeností, názorů i 
záměrů. Integrální součástí 
programu je tvůrčí diskuse. 
Její účinnost umocňuje 
využití nástrojů kolaborativní 
platformy Cisco Systems 
WebEx. 



Lídry programu jsou ONDŘEJ LANDA (zakladatel a ředitel společnosti 

Inventa, přední český poradce v oblasti tvorby a implementace strategií, 

řízení transformačních projektů, rozvoje inovačního potenciálu a firemní 

kultury) a JAN ZADÁK (český manažer, který se podílel na transformaci 

společnosti Hewlett Packard Corp. jako člen jejího nejvyššího vedení: 

Member of the Executive Council & Executive Vice-President, Global 

Sales). 

Přes 30 let zajišťujeme transfer špičkového podnikatelského know-how a 

nejlepší světové manažerské praxe v projektech zaměřených na inovaci 

podnikatelské výkonnosti a strategickou konkurenceschopnost klientů. Své 

know-how jsme získali  

v partnerství a spolupráci s významnými mezinárodními manažerskými 

institucemi, například CIOS World Management Council, EMA – European 

Management Association, American Management Association, Management 

Centre Europe, efmd - European Foundation for Management Development, 

The Prince of Wales Business Leaders Forum, The Conference Board – European 

innovation Council, SMS – Strategic Management Society, IAM – International 

Academy of Management, Center for Creative Leadership. V programech 

Inventy své způsobilosti rozvíjelo již na 50.000 českých a slovenských manažerů. 

Nositelem programu #InterLeader® 2023 - 2024 je 

společnost Inventa za podpory společnosti Cisco Systems. 

 #InterLeader® 



10 MODULŮ -  
ŘEŠITELSKO-VÝCVIKOVÝCH WORKSHOPŮ 

(9 dvoudenních a 1 třídenní) 

 #InterLeader® 

#1 AGILNÍ VŮDCOVSTVÍ PRO 20. LÉTA 
Lídři programu: O.Landa (Inventa) K, Čermák (ČEZ ESCO), M. Gebauer (Macquarie), J. Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett Packard) 

26. - 27. DUBNA 2023 
 
#2 LEADERSHIP IN PRACTICE (SILICON VALLEY KNOW-HOW)  
Lídři programu: J. Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett Packard), M. Sameš (Aricoma Group, KKCG) 

17. – 18. KVĚTNA 2023 
 
#3 INVENTIKA PRO AGILNÍ TÝMY A DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI  
Lídři programu: O.Landa (Inventa), D. Vejmelková (DesignŠkola) 

14. – 15. ČERVNA 2023 
 
#4 TVORBA INTERAKTIVNÍ STRATEGIE PRO ÉRU DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE    20. – 21. ZÁŘÍ 2023 
Lídři programu: O.Landa (Inventa), P. Karásek (Ascalae, ex TatraJ, M. Marek (PosAm), Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett Packard) 

 
#5 STRATEGIE A REALIZACE DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 
Lídři programu: J. Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett Packard),, J. Kameníček (CEO, HPE), A. Pilař (Pallaemon Digital, ex DHL) 

18. – 19. ŘÍJNA 2023 
 
#6 STRATEGICKÉ SCÉNÁŘE, UMĚNÍ ŘÍDIT Z BUDOUCNOSTI  
Lídři programu: O.Landa (Inventa), P. Míkovec (Inv/e/n Capital, ČEZ Group) 

22. – 24. LISTOPADU 2023 
 
#7 OBCHODNÍ STRATEGIE V ÉŘE DIGITÁLNÍ EKONOMIKY, INOVACE 
OBCHODNÍCH MODELŮ 24. – 25. LEDNA 2024 
Lídři programu: J. Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett Packard), L. Blažek, Blažek Praha, a.s.) 

 
#8 THE PEOPLE CHALLENGE: ROZVOJ A UVOLŇOVÁNÍ POTENCIÁLU LIDÍ  
Lídři programu: O.Landa (Inventa), P. Pokorný (MU, ex sanofi), T. Rutrle (Komix, Aricoma), Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett 

Packard) 

28. – 29. ÚNORA 2024 
 
#9 INOVACE ! INNOVATION !! KREATIVITA!!!  
Lídři programu: O.Landa (Inventa), K. Ribarov (Škoda Auto), T. Těťhal (IQ Structures), Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett Packard) 

20. – 21. BŘEZNA 2024 
 
#10 AGILNÍ FIRMA, ROZVOJ ORGANICKÉ PROINOVAČNÍ KULTURY  
Lídři programu: O.Landa (Inventa), M. Hausenblas (Adler, Liftago) P. Kopřiva (NN), J. Zadák (Z-Capital, ex. Hewlett Packard) 

17. – 18. DUBNA 2024 



Partnerská registrace 
(společnosti, které jsou pravidelnými  

účastníky programů InterLeader® a DigiLeader®) 

 

1 účastník…. 320 000 Kč + DPH 

2 účastníci… 600 000 Kč + DPH 

3 účastníci… 880 000 Kč + DPH 

4 účastníci… 1 160 000 Kč + DPH 

ORGANIZACE 

Program je certifikován. CERTIFIKÁT potvrzující ABSOLUTORIUM programu 

#Interleader® 2022-2023 (udělován dle skutečné aktivní účasti a řešitelských 

výstupů) 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

CENÍK 

Manažerka programu: 

Dorotea Vejmelková, MA 

Telefon: 777 293 222 

E-mail: dorotea@inventa.cz 

On-line přihláška je k dispozici na webu: www.InterLeader.cz 

Standardní registrace 

 

 

Cena zahrnuje studijní materiály, podpůrný software, náklady na certifikaci. Nezahrnuje ubytování, 

stravování a dopravu. K vložnému bude připočtena zákonná DPH. 

Program probíhá v Praze ve spolupráci se společností Cisco Systems 
 

1 účastník…..350 000 Kč + DPH 

2 účastnící….640 000 Kč + DPH 

3 účastnící….940 000 Kč + DPH 

4 účastnící….1 240 000 Kč + DPH 

 #InterLeader® 

Pořadatelská organizace 

INVENTA, spol. s r. o. 

Fabiánská 679 / 4, 162 00, Praha 6 

www.interleader.cz 



Vybrané ohlasy a reference 
na program InterLeader® 2005-2022 

“InterLeader v Česku nemá konkurenci a je potřebný.“ Michal Veselý, generální ředitel, Credento úvěrová pojišťovna 

  

„Byl jsem příjemně překvapen, jak plnohodnotná online verze InterLeader dokáže být! Samozřejmé vysoké nasazení lídrů 

programu, vhodně doplněné interaktivním zapojením účastníků formou diskusí k vybraným tématům v „breakout rooms“, jejich 

vtažení formou hlasování a anket a hlavně práce paralelních týmů na tvorbě průlomového business modelu ve sdíleném 

dokumentu v reálném čase učinily tento způsob tréningu velmi efektivním. Strategický rámec v pojetí programu InterLeader / 

DigiLeader využiji pro lepší strukturování strategie naší společnosti, včetně účinné vizualizace vzájemných vazeb strategických 

projektů k dosažení firemní vize. 

Simply Great! Těším se na další online sessions!“ Ing. Jiří Václavík, Managing Director, Austin Detonator s.r.o. 

  

„Program gradoval, závěr byl nejzajímavější. Portfolio klíčových způsobilostí a konkurenčních výhod mi pomohlo spoustu 

myšlenek nově strukturovat. Ondro, tebe chválím, že ses dělil o své zkušenosti. Dávám Tobě i ostatním lektorům velké body, že 

jste byli schopni dát něco ze sebe, své zkušenosti, konkrétní návrhy – to je to, co chci slyšet…. Jsem z toho nabitý, hrozně mě to 

bavilo. Také pochvala za onlinovou formu, která není jednoduchá – skvěle jste to připravili, mně se moc líbilo, jak to celé 

fungovalo.“ Marek Chmiel, CEO, DataSpring, s.r.o. – Aricoma Group 

  

„ …. very different…. getting in touch with the leadership best practice. Inspiring moments. …. really interesting know-how 

sharing leadership program. Big up and respect to Jan Zadák for the content and inspiration. Unique personality, wide 

perspective and experience from Silicon Valley brought to our region. I have not met many people like Jan Zadák around, if 

any … big thanks also to the other program participants for sharing their experience and views.“ Miroslav Bielčík, CEO / 

Managing Director @ Commander Services 

  

„I pro mne bylo osvěžující přemýšlet jinak, než je každodenní rutina a především jsem měl možnost poznat tento výjimečný 

program. Vysoko hodnotím jeho úroveň a proto jsem nabídl účast našim perspektivním talentům.“ Jan Duspěva, předseda 

představenstva  

a generální ředitel, ČEPRO, a.s. 

  

„Jde o přípravu lídrů na business (a svět) jaký může být po roce 2020 – se všemi jeho nejistotami, změnami a rozpadem pilířů, 

které jsme si zvykli považovat za neměnné. Pro mne, jako majitele firmy je ohromným přínosem, když se moji kolegové začnou 

dívat na svoji činnost „podnikatelskýma očima“ a vybřednou z pozice úzce zaměřeného odborníka – gážisty.“ Tomáš Rutrle, 

generální ředitel  

a spolumajitel, Komix, s.r.o. 

  

“Program InterLeader považuji za výbornou inspiraci jak pro střední, tak i vrcholové manažery. Poskytuje široký záběr témat, 

zároveň zprostředkovává zkušenosti celé řady domácích i zahraničních firem. Hosté z řad zajímavých osobností dávají 

programu švih a činí jej velice atraktivním.” David Brož, ředitel, Velux ČR a SR 

  

„Linde Gas se dlouhodobě účastní akcí pořádaných Inventou, protože vždy přináší zajímavé impulsy pro řízení podniku. Také 

do projektu InterLeader vysíláme již několik let vedoucí manažery. Účast v tomto strategickém a inovačním programu 

významně napomáhá rozvoji jejich vůdčích způsobilostí.“ Petr Choulík, předseda představenstva, Linde Gas 

  

„Děkuji za MSIC, že takovéto služby poskytujete. Kdybych použil paralelu a zjednodušení, tak pomáháte dostat organizace 

(veřejné  

i soukromé) ze 3. na 4. úroveň Tribal Leadershipu. Nám, co jsme odpovědní za realizaci Regionální inovační strategie, tak 

značně usnadňujete práci. Pavel Csank, CEO, Moravskoslezské inovační centrum 

  

„Díky, Ondřeji, bylo to opět moc milé, dobře se s tebou na těchto věcech pracuje, protože dokážeš diskusi navést přesně na 

sweet spot tématu, o kterém to má být.“ Jan Červinka, prezident, Adastra Group 

  

“Vrátil jsem se z Vašeho kurzu nabitý energií do inovací! Jsem rozhodnut metodu Sokrates využít.” Ladislav Horčička, majitel  

a generální ředitel, Servisbal Obaly 

  

„Ještě důležitější je přínos pro proměnu způsobu myšlení a kulturu agilní týmové práce: všichni – to zdůrazňuji – odcházíme 

jako pozitivně myslící, konstruktivně komunikující týmoví hráči důsledně směřující k angažovanému konsensu a účinné realizaci 

společně rozpracovaných řešení.“ Michal Kraus, předseda představenstva a generální ředitel, Plzeňské městské dopravní 

podniky, a.s. 

  


