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Almanach 1000 
Leaders of the Czech Republic

Jakým vozem jezdíte?

❚  Audi A6

Koho byste doporučil do Almanachu 1000 Nej... 

České republiky?

❚  Ing. Leopold Bareš, ředitel SIPRAL a.s.

❚  Ing. Přemysl Zeman, ředitel HELIKA a.s.

Sporty: jaký/jaké děláte třeba i jen rekreačně?

❚  tenis, běh, cyklistika, lyžování

Jakou hudbu máte rád?

❚  Phil Collins, Tina Turner, Beatles, Leonard Cohen, 

z našich zpěváků Petr Novák, Michal Tučný

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

❚  ne

Vaše oblíbené jídlo a nápoj jsou?

❚  ryby, těstoviny, biftek, bílé víno, pivo, voda

Vaše oblíbená barva a květina jsou?

❚  modrá, kopretina

Jaký je váš oblíbený literární žánr, autor či kniha?

❚  drsná škola americké detektivky, Raymond 

Chandler, jeho 7 románů

Jaký druh umění máte nejraději? Například které 

umělecké dílo byste chtěl mít doma?

❚  malířský impresionismus, Van Gogh, Václav Špála

Který film či televizní program vás mimořádně 

zaujal?

❚  Starci na chmelu, Ostře sledované vlaky, Půlnoční 

kovboj

Máte nějakého zajímavého koníčka?

❚  ne, nezajímavý koníček sudoku

Jak a kde nejraději trávíte dovolenou?

❚  s tenisem v Chorvatsku

Čím si dokážete udělat opravdovou radost?

❚  výletem na kole s přáteli

Jakým způsobem relaxujete?

❚  sportem

Za co rád utrácíte peníze?

❚  nerad

Dokážete se skutečně na něco těšit?

❚  ano, na chvíle strávené s vnoučaty

Čemu jen těžko odoláte?

❚  dobrému jídlu

Co by nemělo chybět ve vaší ledničce?

❚  pivo

Kde byste chtěl žít, kdybyste nežil v Čechách?

❚  Švýcarsko

Koho si mimořádně vážíte v „polistopadové“ historii 

ČR?

❚  mladé generace

Co pokládáte za největší úspěch ČR?

❚  příklon k demokracii

Co se vám líbí či nelíbí na české povaze?

❚  líbí flexibilita, nelíbí závist

Co byste chtěl vystudovat, pokud byste měl možnost 

rozhodnout se dnes?

❚  znovu IT

Co bylo vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí?

❚  opustit tehdy perspektivní ČKD PRAHA a založit 
OKsystem

Jakou nejcennější radu jste v životě dostal? 
Od koho?

❚  mějte se rádi, ten život je tak krátký, od babičky 
mé manželky

Čím jste chtěl být jako dítě?

❚  popelářem
Jak jste si vydělal svoje první peníze?

❚  jako dítě jsem stál modelem malířce, za 3 Kčs
Co považujete za svou silnou stránku?

❚  pevnou vůli
Čeho si nejvíc vážíte u svých spolupracovníků?

❚  pracovitosti a spolehlivosti
V kterou dobu (denní či noční) pracujete 
nejintenzivněji?

❚  dopoledne
Co považujete za svůj největší profesionální úspěch?

❚  výsledky společnosti OKsystem
Vaše profesionální zásada je?

❚  dostát svému slovu
Co považujete za nejvýraznější historickou událost 
během svého života?

❚  listopad 1989
Co považujete za nejvýznamnější vynález dvacátého 
století?

❚  počítač
Existuje dějinná událost, kterou byste chtěl prožít?

❚  první let na Měsíc
Se kterou historickou či současnou osobností byste 
chtěl jít na oběd?

❚  S Margaret Thatcherovou
O čem byste si povídali?

❚  o hospodářství
Co považujete za slabinu demokracie?

❚  neefektivnost
Myslíte si, že šaty dělají člověka?

❚  ne
Kdy a kde dostáváte dobré nápady?

❚  při běhu
Máte nějaký oblíbený citát?

❚  hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji nejlépe na konci 
svého ramene

Věříte na pověry?

❚  ne
Jaká zvířata máte rád? Proč?

❚  psa, protože mě vždy vesele vítá
Co si umíte opravit?

❚  kolo
Máte nějakou špatnou vlastnost? Pokud ano, jakou?

❚  netrpělivost
Co vám dali rodiče do života?

❚  vzdělání
Co chcete dát svým dětem do života vy?

❚  vzdělání a (rádoby) užitečné rady
Co byste se ještě chtěl naučit?

❚  zlepšit se v němčině

Ing. Martin Procházka
Narozen v Praze 12. 7. 1953
Ředitel a spolumajitel OKsystem s.r.o.
Manželka Jaroslava
Děti Zuzana (1979), Eva (1982)

Vzdělání včetně kurzů

❚  ČVUT fakulta elektrotechnická, obor technická 
kybernetika, specializace samočinné počítače, 
1976

❚  MFF UK, postgraduální kurz teoretická kybernetika, 
1981

❚  ČVUT fakulta elektrotechnická, postgraduální kurz 
počítačová grafika, 1988

Znalost jazyků („F” – plynně, „C” – domluvím se)

❚  AJ-F, NJ-C, RJ-C

Dosavadní kariéra 

❚  1976–1990 Výpočetní centrum ČKD PRAHA, 
programátor, vedoucí oddělení

❚  1990–dosud OKsystem s.r.o., jednatel 
a spolumajitel

❚  2005–dosud OKBC s.r.o., jednatel a spolumajitel

Na vývoj ČR v rámci EU hledíte: 

❚  s optimismem

Profil společnosti 
Řešení rozsáhlých informačních systémů státní 
správy ČR, vývoj a implementace aplikačních 
programových systémů pro podnikovou sféru, 
poskytování softwarových řešení včetně dodávek 
technologií a služeb, Informační systémy pro úřad 
práce, sociální dávky, sociální služby, zpracování 
mezd, řízení lidských zdrojů, využití čipových karet.

Na Pankráci 1690/125; 140 21 Praha 4
info@oksystem.cz
Kontakt: prochazka@oksystem.cz
Telefon: 244 021 105; Fax: 244 021 112
IČO: 27373665; DIČ: CZ27373665
www.oksystem.cz
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sazují obtížně a později než například do bank 

a telekomunikací. I přes nezájem a neochotu 

některých úředníků k pokroku za dvacet let 

nepochybně došlo. Ceníme si, že jsme jako 

průkopníci v české administrativě prosadili 

elektronické formuláře, čipové karty pro úřed-

níky, elektronický podpis, informační kiosky, 

digitalizaci a správu dokumentů v obrovském 

měřítku. Když si představíte všechny evidované 

a archivované doklady z úřadů práce poskládané 

na sebe, trčely by do výšky 30 km. Perspektivu 

vidíme v pokračování e-governmentu, který se 

teď kvůli změnám na ministerstvu vnitra a ome-

zenému rozpočtu trochu zadrhnul. Příležitost 

vidíme také v uplatnění našich systémů pro 

řízení lidských zdrojů a informační bezpeč-

nost, konkrétně v kombinaci produktů OKbase 

a OKsmart.

Uvádíte, že dobré nápady dostáváte při běhu. 

Jaký dobrý nápad vás naposledy při běhu 

napadl? Co vám vlastně sport dává – z hlediska 

fyzické i psychické kondice, které jsou obě pro 

manažera nezbytné?

V mé kanceláři mi často připadají problémy 

spletité a obtížně řešitelné. Když se jdu večer 

proběhnout do Stromovky, získám optimistický 

nadhled. Zatímco potkávám jiné běžce, cyklisty 

a bruslaře, promýšlím, jak nejlépe uhájit naše 

pozice, zapracovat sociální reformu do našich 

informačních systémů, zvýšit pružnost vývojo-

vých týmů a motivaci zaměstnanců. Abychom se 

i nadále pohybovali v žebříčku největších českých 

ICT fi rem kolem 50. místa a v první desítce 

vývojářů aplikačního softwaru, budu muset, pokud 

to zdraví dovolí, uběhnout ještě hodně stovek 

kilometrů.

Co podle vás dělá úspěšného manažera? Na co 

sázíte vy sám ve své manažerské práci – máte 

nějaké zásady, osobní know-how, tipy?

Předně si ani po 21 letech nejsem jist, zda jsem 

úspěšný manažer a zda dělám manažerskou práci 

skutečně dobře. Myslím, že pochybnosti tohoto 

druhu jsou potřebné, nelze vystačit s uspokojením 

nad dobrými výsledky. OKsystem má dnes více 

než 250 zaměstnanců, u takto velké organizace 

je klíčová schopnost vybrat si dobré vedoucí 

zaměstnance a delegovat zodpovědnost. V tom 

mám jistě jako každý manažer rezervy. Za důležité 

považuji jednat otevřeně, srozumitelně, nebát se 

změn, mít schopnost přiznat chybu, držet slovo 

a být dobrým partnerem.

Za svou silnou stránku jste označil pevnou vůli. 

Za co jí vděčíte?

Asi k tomu mám vrozené dispozice a zčásti 

jsem tuto vlastnost rozvinul v praxi. A s trochou 

nadsázky jsem získal klid, rozvahu a pevnou vůli 

také tím, že se nám daří s manželkou setrvávat 

v uspořádaných rodinných poměrech.  ■■

Flash interview 

Společnost OKsystem založil Martin Procházka se svými společníky hned 

v 90. letech 20. století, takže letos firma slaví už 21 let na českém trhu. 

Orientuje se na státní správu, jíž dodává aplikační programové systémy, 

i na podnikovou sféru, školí profesionály. Když se dnes Martin Procházka 

ohlíží zpět, může přesvědčeně říci: Od počátku se nám dařilo, těžko jsme 

mohli něco udělat lépe.

s Martinem Procházkou

ještě za dobrou cenu parcelu přímo proti stanici 

metra C Pankrác. V první etapě jsme zastavěli 

asi třetinu pozemku podle projektu, který počítal 

s pozdější dostavbou. „Starý“ OKsystem jsme pak 

rozdělili na „nový“ OKsystem a OKBC. Druhou 

etapu, včetně konferenčního sálu, rozšíření podzem-

ních garáží a prostor pro stravování už dostavěla 

„developerská“ společnost OKBC. OKsystem zůstal 

bez dluhů, s čitelnými hospodářskými výsledky, 

jako nájemce nové budovy, zaměřený na softwarový 

byznys. Jsem přesvědčen, že rozdělení našich aktivit 

ocenili jak banky, tak i naši zákazníci.

Dodáváte aplikační programové systémy pro 

státní správu. Jak se tento byznys za poslední 

dvacetiletí proměnil a jaké jsou podle vás jeho 

perspektivy? Kde pro svou fi rmu vidíte největší 

příležitosti?

Státní správa je všude na světě velmi konzer-

vativní segment, kam se nové technologie pro-

Společnost OKsystem jste založil hned v roce 

1990. Předtím jste již od ukončení školy působil 

v ČKD Praha a odchod z ČKD a založení fi rmy 

jste v dotazníku pro Almanach 1000 Leaders 

of the Czech Republic označil za nejtěžší 

rozhodnutí ve svém životě. Co vás k podnikání 

motivovalo a co bylo tehdy na startu podnikání 

nejtěžší? Udělal byste dnes něco jinak?

Začít podnikat bylo v roce 1990 něco zcela 

nového, o čem měl člověk narozený a žijící do té 

doby v socialistickém Československu jen velmi 

matnou představu. Krok do neznáma mi usnadnil 

jeden starší a zkušenější známý, který mě k zalo-

žení softwarové společnosti vybídl a zároveň mi 

pomohl. Měl jsem možnost si vybrat tři společ-

níky; s těmi vedeme OKsystem dodnes. Začali 

jsme v době, kdy trh nebyl zdaleka obsazen a nově 

vznikající fi rmy potřebovaly počítače, software 

a školení. Měli jsme šťastnou ruku při volbě 

zaměření OKsystemu na vývoj softwaru a souvi-

sející aktivity, dnes se tomu říká služby s vysokou 

přidanou hodnotou. Několik let jsme meziročně 

rostli v obratu o neuvěřitelných 200 procent. 

Od počátku se nám dařilo, těžko jsme mohli něco 

udělat lépe.

Jaké nejdůležitější milníky má za 21 let 

existence OKsystem za sebou?

Důležitých milníků byla celá řada – zahájení 

vývoje a uvedení na trh vlastních programo-

vých systémů OKmzdy, OKsmart a OKbase, 

autorizace školicího střediska Novell, Microsoft, 

Oracle a Cisco, získání projektu vývoje aplikač-

ních systémů pro úřady práce a okresní úřady 

v polovině 90. let, rozhodnutí postavit si vlastní 

administrativní budovu na Pankráci. O každém 

z těchto počinů jsme nejprve dlouho diskutovali 

mezi společníky a s klíčovými zaměstnanci, a tak 

se vyvarovali ukvapených a špatných rozhodnutí. 

V roce 2005 fi rma OKsystem přenesla některé 

aktivity do nové společnosti OKBC a soustředila 

se dál jen na svůj core business. Jak nyní tento 

krok hodnotíte, co společnosti OKsystem přinesl?

Zmíněnou administrativní budovu jsme stavěli 

ve dvou etapách. Nejprve jsme koupili v 90. letech 


