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V OKsystem jste od roku 1990, tedy od jejích začátků. 
Celou dobu jste ředitelem společnosti a současně jedním 
ze čtyř majitelů. Nakolik dokážete skloubit exekutivní 
funkci se strategickým řízením?
Skloubit každodenní operativu s vytyčením a prosazováním 
dlouhodobější strategie lze, pokud máte kolem sebe společní-
ky, odborné ředitele a další vedoucí zaměstnance, na které se 
můžete spolehnout. Smlouvy, faktury, výkazy, operativní pora-
dy, audity systému řízení, personální práce, řešení vážnějších 
problémů, e-maily a pracovní schůzky dávají bezprostřední 
a nezkreslený obraz o stavu obchodní společnosti. Ale přizná-
vám, že je to opravdu náročné. Po více než dvaceti letech na-
stal čas k postupné změně. Rozšířil jsem užší vedení z pěti 
na sedm osob, mladší manažeři se prosazují i na úrovni ve-
doucích oddělení, a tak se zkušenost spojuje s novými přístu-
py a elánem. Rád bych měl více času na strategické řízení.

Jaký je váš manažerský přístup a jak se vlastně postupem 
času tříbil?
Můj přístup je založen na otevřenosti a přátelských vztazích, 
vždy bylo naším cílem, abychom ve irmě neměli mnoho úrovní 
řízení. Příliš složitá organizační struktura je na škodu. Je rozdíl 
v tom, zda řídíte irmu, která má méně než padesát zaměstnan-
ců, a irmu, která jich má dvě stě a více. S tím se pojí nutná byro-
kracie, dnes odborně nazývaná integrovaným systémem řízení. 
Postupy a procesy musejí být ve větším pracovním kolektivu 
jasně de inované. V ČKD PRAHA, kde jsem před lety pracoval, mi 
podnikové směrnice a systémy řízení byly proti srsti. Smířil jsem 
se však s tím, že bez směrnic to nejde, je třeba je zavádět, aktuali-
zovat a dodržovat. A v tom má asi každý rezervy, i mně to dělá 
problémy. Pro rozhodování si vyhrazuji přiměřený čas, a pokud 
se časem ukáže moje rozhodnutí jako špatné, myslím, že dokážu 
přiznat chybu a celou záležitost revidovat. 

Vaše motto zní: „Pomocnou ruku najdeš na konci svého 
ramene.“ Nemáte někdy pocit, že veškerá tíha a odpověd-
nost leží pouze na vás?
Nebojím se zodpovědnosti a věřím si. Zároveň jsem poznal, že 
bez delegování pravomocí řídit větší organizaci nelze. Někdo 
se s tím smiřuje lépe, někdo hůře. Já jsem měl to štěstí nebo 
možná šťastnou ruku, že mě vedoucí zaměstnanci při převzetí 
větší zodpovědnosti skoro vždy příjemně překvapili.
Na trhu jste více než dvacet let a stále coby ryze česká 

irma. Na vašich webových stránkách se lze dočíst, že 
OKsystem vykazuje po celou dobu svého působení zisk. 
Povězte, v čem tkví váš úspěch?
Náš úspěch je založen na správném rozhodnutí vždy, když jsme 
se ocitli na pomyslné křižovatce. Takových klíčových situací 
nebylo zas tolik, odhadem asi deset. Uvedu pár příkladů: počá-
teční zaměření na vývoj softwaru a poskytování služeb – dnes 
bychom řekli služeb s vysokou přidanou hodnotou, autorizace 
školicího střediska, vývoj mzdového programu – nyní vzneše-
něji informačního systému pro řízení lidských zdrojů, zaměře-
ní na veřejnou správu, výstavba vlastního sídla, angažmá v ob-
lasti čipových karet a informační bezpečnosti. A jak přijímáme 
klíčová rozhodnutí? Kupodivu jednomyslně mezi společníky, 
po dlouhých a živých diskusích k danému tématu. V běžných 
záležitostech už tolik demokracie být nemůže, obchodní spo-
lečnost musí fungovat efektivněji než parlament. 

Povězte, jaká je vaše současná iremní strategie? 
Musíme reagovat na situaci, která vznikla v posledních 
12 měsících. Jsme bohužel ve sporu se svým největším zákaz-
níkem, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. 
Pro toto ministerstvo a jeho prostřednictvím pro úřady práce, 
dříve též okresní a obecní úřady, pracujeme od roku 1993. 
Postupně jsme navrhli, vyvinuli a pomáhali provozovat čtyři 
rozsáhlé aplikační systémy pro zaměstnanost a výplatu soci-
álních dávek. Ty fungovaly spolehlivě, ke spokojenosti všech 
úředníků a klientů až do 31. 12. 2011. Koncem loňského roku 
MPSV zadalo tři ze čtyř aplikačních systémů konkurenčním 
irmám. Změny softwaru se negativně projevily na činnosti 

úřadů práce. My se domníváme, že zadání nebylo v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách. Byli jsme připraveni se zú-
častnit otevřeného výběrového řízení, potvrdit svoje postave-
ní, anebo čestně prohrát. Přes počáteční proklamace však 
MPSV žádné takové výběrové řízení nevyhlásilo. Velké zakáz-
ky ministerstvo zadalo jako „doplňkové“ služby k licencím 
Microsoft. Podali jsme proto návrh na přezkoumání postupu 
zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a čeká-
me na výsledek probíhajícího správního řízení. Ať už bude 
rozhodnutí ÚOHS jakékoli, chceme v příštích dvou letech 
OKsystem transformovat a stabilizovat. Strategie se zaměřuje 
na diverzi ikaci našich aktivit a produktů, rychlejší růst v pod-
nikové sféře, uplatnění nových technologií, jako je cloud a mo-
bilní zařízení, a vstup na zahraniční trhy. ÷ Text: Vlasta Holéciová
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MARTIN PROCHÁZKA:
S OKsystem se ztotožňuji

Je jedním z otců zakladatelů významné české softwarové společnosti. OKsystem je 
na domácím trhu už úctyhodných dvaadvacet let, nyní začíná dobývat americkou 
půdu. O rozhodnutích, risku, penězích, otevřenosti a neokázalé hrdosti na vlastní 
irmu s Martinem Procházkou, ředitelem OKsystem. 
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Martin Procházka vystudoval 

obor technické kybernetiky 

na ČVUT v Praze. V letech 1976 

až 1990 pracoval jako progra-

mátor a vedoucí oddělení 

ve Výpočetním centru ČKD 

PRAHA. Je spoluzakladatelem 

a ředitelem české softwarové 

společnosti OKsystem s.r.o., 

která se pod jeho vedením 

stala významným dodavate-

lem programových systémů 

a poskytovatelem komplex-

ních ICT služeb. Mezi koníčky 

Martina Procházky patří tenis, 

dálkový běh a lyžování.
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Ještě před pár lety jste říkal, že zahraniční trh vás nezají-
má, nyní hovoříte o expanzi. Které trhy vás zajímají?
Máme nové generace produktů OKbase a OKsmart, které 
jsou vícejazyčné, tudíž se mohou uplatnit i na zahraničních 
trzích. Cizojazyčné verze už v Česku využívají některé po-
bočky zahraničních irem. Našemu vstupu na zahraniční trh 
nahrála určitá náhoda. ICT Alliance nás přizvala k prezentaci 
v Bohemia Hall v New Yorku, součásti Českého domu 
na Manhattanu. Prezentace mého kolegy vzbudila velký zá-
jem a zjistili jsme, že vstup českých irem na tamější trh 
podporuje i kancelář newyorského starosty. V New Yorku se 
snaží vytvářet dobré podmínky pro zahraniční investory, 
kteří pomohou rozvíjet americkou ekonomiku a řešit otázku 
zaměstnanosti. Nyní jsme si stanovili v horizontu devíti mě-
síců dosáhnout určité cíle. Pokud se nám podaří získat za-
kázky na americkém trhu, budeme jinak vnímáni jak u nás, 
tak v globálním měřítku. Víte, domácí trh je velmi omezený. 
I když máte výborný program a jsou s ním uživatelé spokoje-
ni, tak máte na českém trhu v určitém segmentu maximálně 
stovky potenciálních klientů. V USA je potenciál řádově vyš-
ší. Zajímáme se také o trh německy mluvících zemí, východ-
ní země, rychle rostoucí Střední východ a Čínu, ale to už 
hodně předbíhám. 

Úspěch nedělají jen špičkové produkty a služby, ale z vel-
ké části také lidé. Počet vašich zaměstnanců s léty stále 
roste. Jaká je vaše zaměstnanecká politika?
Úspěch dělají hlavně lidé, bez nich se vám o špičkových pro-
duktech a službách může jenom zdát. Počet našich zaměst-
nanců rostl až do loňského roku, kdy jsme dosáhli počtu 250, 
což je mimochodem v ČR hranice pro velké irmy. Naše za-
městnanecká politika spočívá v získávání, výchově a udržení 
odborníků a individualit a sestavení dobře fungujících týmů. 
K tomu patří zajímavá práce, solidní a spravedlivé odměňová-
ní, vytváření dobrého pracovního prostředí, bene ity, sociální 
program. To vše se dobře řekne, ale obtížně uskutečňuje. Ne-
zavděčíte se všem, zaměstnanci mají zcela pochopitelnou 
vlastnost s čímkoli negativním dlouhodobě a hlasitě nesou-
hlasit a cokoli pozitivního brát ihned jako samozřejmost. 
Uznání se někdy dočkáte, až když odejdou a poznají podmín-
ky jinde. Přes to všechno máme stabilní kolektiv a donedávna 
také mimořádně nízkou luktuaci. 
 
Dokážete zpětně říci, který okamžik byl v historii vaší 
společnosti nejzásadnější?
Nejzásadnější snad bylo rozhodnutí, že překročíme hranici 
padesáti zaměstnanců. Víte, my jsme si dlouho pochvalovali, 
že je nás jen kolem pětadvaceti. (smích)
Zpočátku jsme podnikali ve skromných pronajatých prosto-
rách a řešili jsme, kde budeme dál působit. Odvážně jsme se 

rozhodli, že si postavíme vlastní sídlo, což v oboru IT není 
zcela obvyklé. Věřil jsem, že OKsystem má zdravé jádro a po-
tenciál pro další rozvoj, a proto jsme se do výstavby pustili.
Dalším důležitým krokem bylo rozdělení původní společnos-
ti OKsystem na dvě společnosti – nový OKsystem a OKBC, 
což je zkratka OKsystem Business Centre. OKBC zajistil 
na úvěr dostavbu našeho sídla na Pankráci a je správcem 
nemovitosti, OKsystem má transparentní náklady a ani koru-
nu dluhu. OKsystem je nyní v nové budově jako jediný ná-
jemce, ale OKBC může část objektu pronajmout i někomu 
jinému. Oddělili jsme ziskový a zároveň velmi riskantní byz-
nys vývoje softwaru od dobře spočitatelné a málo riskantní 
správy nemovitosti. 

Co vás nyní v OKsystem čeká? 
Na podzim dokončíme nové verze našich produktů s několika 
významnými milníky – OKbase s osvědčenými moduly do-
cházky, mezd a platů a personalistiky bude doplněn o podpo-
ru vícezdrojového inancování mezd, správu digitálních doku-
mentů, správu čipových karet, klíčů a certi ikátů. Systém 
OKsmart nové generace bude zabezpečovat informace našich 
klientů s využitím čipových karet a smart USB tokenů zcela 
komfortně, bez instalace dodatečného softwaru.
Vývoj budeme dál zajišťovat v Praze a v Brně, po obchodní 
stránce budeme působit také v zahraničí. V polovině září jsme 
otevřeli zastoupení společnosti OKsystem na americkém trhu 
v New Yorku. Budeme se snažit získat zakázky od amerických 
či globálních irem, působit na větším území. Příjemně mě 
překvapila proexportní politika státu v oboru ICT, máme pod-
poru profesních uskupení, CzechInvestu i zastupitelských 
úřadů. Nechceme se prosazovat jen příznivými cenami, ale 
být inovativní, pružní a spolehliví.

Ve irmě jste od jejího založení. Baví vás to stále? Jaký je 
váš pocit z podnikání? 
Dvaadvacet let je dlouhá doba, ale výsledky jsou dobré a při-
nášejí mi uspokojení. Mně a mým třem společníkům se poda-
řilo vytvořit skvělý kolektiv a to mě opravdu těší. Samozřej-
mě jde také o vydělávání peněz, ale pokud se někdo soustře-
dí jen na peníze, nemůže být úspěšný. Musí vám jít o výsled-
ky v dlouhodobém horizontu, o dobré jméno společnosti, 
o trpělivé získávání dobrých referencí. Je mi cizí přístup lidí, 
kteří nechají irmu rychle vyrůst a pak ji prodají a podnikají 
zase v něčem jiném. Já se se společností OKsystem ztotožňu-
ji, je to součást mého života. Pro mě je teď stěžejní překonat 
problémy, které jsem zmínil, a pokud možno za pár let vede-
ní stabilní irmy předat novému, dobře připravenému a pro-
fesionálnímu managementu. Nebudu se přitom spoléhat 
na headhunterské irmy, naše budoucí vedoucí pracovníky si 
vychováme sami.  
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V běžných 
záležitostech už 

tolik demokracie 
být nemůže, 

obchodní 
společnost 

musí fungovat 
efektivněji než 

parlament.

OKSYSTEM S.R.O.

OKsystem je česká softwarová 

společnost, která působí 

na trhu v oboru informačních 

technologií od roku 1990. 

Dodává software, technologie 

a poskytuje komplexní služby. 

Je řešitelem a poskytovatelem 

rozsáhlých aplikačních progra-

mových systémů ve vícevrstvé 

architektuře pro internet 

a cloud. Specializuje se také 

na řešení v oblasti informační 

bezpečnosti, čipových karet, 

mobilních zařízení, elektronic-

kých formulářů, portálových 

řešení, návrh a realizaci dato-

vých skladů, business intelli-

gence a související služby, jako 

je systémová integrace, odbor-

né konzultace, autorizovaná 

školení a testování znalostí IT 

profesionálů.


