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Co se vám bezprostředně
vybaví, když se řekne Sprinx?
Se společností Sprinx průběžně
spolupracujeme posledních deset
let. Za tuto dobu jsme zvládli zrealizovat několik projektů, velmi náročných
na organizaci i implementaci. Velice
si ceníme schopností Sprinxu
a těšíme se na další spolupráci.

ZÁJEM
O ZÁKAZNÍKA
JE VE
SPRINXU
PRIMÁRNÍ
HLEDISKO
ÚSPĚŠNÉHO
PROJEKTU.

JAN NOVOTNÝ

JEDNATEL SPOLEČNOSTI STOREX

HELENA MATALOVÁ

MARKETING MANAGER SPOLEČNOSTI MCAE

Co se vám bezprostředně vybaví, když se řekne
Co se vám bezprostředně vybaví, když
Sprinx?
se řekne Sprinx?
Osobně se mi vybaví velmi příjemná atmosféra,
Vybaví se mi spousta společných hodin
v jejímž duchu se odvíjela všechna naše jednání.
práce, hlavně při implementaci, ale také
Bavilo mě, že pocit zájmu o spolupráci nepanoval
spousta legrace a uvolněné atmosféry,
jen, když jsme jednali o konkrétní nabídce, ale nezměkterá dokáže bourat bariéry a dostat se tak
nilo se to ani v době implementace našeho společného
ke klientovi blíž, nahlédnout pod pokličku a lépe
řešení. Ze svých třicetiletých zkušeností vím, že hodně firem
porozumět jeho internímu nastavení i procesům.
se chová jinak ve chvíli, kdy obchod domlouvá, než v době, kdy
Jaký byl váš nejlepší zážitek se Sprinxem?
se obchod následně realizuje. Ve Sprinxu byli všichni profesioZa těch šest let spolupráce bylo zážitků spousta, asi těžko
nální a vstřícní po celou dobu implementace a vlastně to trvá
vypíchnout jeden jediný. Ale určitě se počítají i ty noční mailové
i nyní, kdy jsme řešení nasadili do produkčního prostředí.
komunikace, telekonference z domácí kanceláře s nezbedJaký byl váš nejzábavnější zážitek se Sprinxem?
ným dítětem za zády (alespoň v mém případě), zoufalé čekání
Pobavila mě, a myslím, že i pár lidí ve Sprinxu, legendární
na definici právního rámce GDPR od státu, abychom se
pozvánka na osobní setkání v rámci poděkování za spolupráci
mohli vrhnout na nastavení, nebo nezapomenutelné „Sprinx
na konci loňského roku. Vlastně jsem díky tomu mohl
taxi“, které jsem jednou využila
být dávno promořený koronavirem. S díky jsem odmítnul
mezi Brnem a Prahou. Těším se
TÝM SPRINXU
a na covid stále čekám.
na další společné zdolávání cílů!
JE NAPROSTO
Čím vás Sprinx potěšil a kde by naopak mohl přidat
Je něco, čím vás Sprinx potěa zlepšit se?
šil a kde by naopak mohl přidat
PROFESIONÁLNÍ.
Vůbec nemám ambici komukoli říkat, v čem by se měl
a zlepšit se?
NEZTRÁCÍ SMYSL
zlepšit. O Sprinxu s jeho dlouholetými zkušenostmi to
Osobně velmi oceňuji, že i když
PRO HUMOR
platí dvojnásob. Naší firmě i mně osobně způsob, jakým
konzultační tým Sprinxu pro
A I V NÁROČNĚJŠÍCH
Sprinx pracuje, naprosto vyhovuje. Co mě vyloženě těší
Salesforce roste a samozřejmě
FÁZÍCH MÁ
je skutečnost, že, jak jsem mohl téměř za dva roky spose díky tomu zapojují do komuTRPĚLIVOST.
lupráce prostředí ve Sprinxu poznat, máte hodně věcí
nikace a podpory další kolegové,
„podobně jako my“. Přes naprosto odlišné obory podpevným středobodem pro nás
nikání mám pocit, že zájem o zákazníka je ve Sprinxu,
zůstává Pavel Riško, který projekt
stejně jako v naší společnosti, primární hledisko úspěšného
od začátku řídí a udržuje kontinuitu. Vlastně máme od začátku
projektu. A nemohu nezmínit, že hodně sympatická je mi také
štěstí na celý tým Sprinxu, který je naprosto profesionální,
osobní angažovanost majitele na denním provozu firmy. Oproti
neztrácí smysl pro humor a i v náročnějších fázích s námi má
korporátnímu prostředí je to pro většinu zákazníků povzbudivá
trpělivost.
realita.
Co byste popřála Sprinxu do příštích 25 let?
Co byste popřál Sprinxu do příštích 25 let?
Do dalších let přeji Sprinxu i nadále šťastnou ruku při výběru
Sprinxu bych zejména popřál, aby se mu dařilo i v budoucnu
nových zaměstnanců a spoustu spokojených a profitabilních
držet a vychovávat spokojené spolupracovníky. Ti jsou největzákazníků, se kterými bude radost spolupracovat. A s přiším aktivem každé firmy a základním kamenem spokojenosti
hlédnutím k současné situaci přeji také hladký průlet všemi
zákazníků. A samozřejmě minimálně dalších 25 let neméně
turbulencemi, které otřásají nejen podnikatelským prostředím.
úspěšného podnikání.

MARIÁN IVAN

GLOBAL ESTORE TEAM LEAD

Co se vám bezprostředně vybaví, když se řekne Sprinx?
Určitě „The Doers“ – zkrátka Sprinx to v kritické situaci prostě dodá.
Je něco, čím vás Sprinx potěšil a kde by naopak mohl přidat
a zlepšit se?
Těší mě tím, že se s lidmi ve Sprinxu dá vždy rozumně dohodnout. Zlepšit by se mohl snad hiring – potřebujeme více seniorních
vývojářů.
Co byste popřál Sprinxu do příštích 25 let?
Co nejvíce jasných a srozumitelných zadání od klientů.

PETR CZAK

IT MANAGER SPOLEČNOSTI EGIS

Co se vám bezprostředně vybaví, když se řekne
Sprinx?
Především spolehlivost, flexibilita a ochota vytvářet něco nového.
Jaký byl váš nejlepší zážitek se Sprinxem?
Zážitků se Sprinxem mám za dlouhou řadu let spolupráce spoustu – i veselých historek a vybrat pouze
jednu je těžké. V každém případě si velmi vážím všech
zaměstnanců Sprinxu, se kterými jsem se potkal. Jsou to profesionální a zajímaví lidé a každé setkání nebo rozhovor s nimi je vlastně
zajímavou historkou.
Je něco, čím vás Sprinx potěšil a kde by naopak mohl přidat
a zlepšit se?
Naposledy mě Sprinx potěšil rychlou a precizní opravou dat, dodaných distributorem. Rychlá reakce Sprinxu nám ušetřila spoustu
starostí. Myslím si, že Sprinxu chybí v portfoliu spolehlivá CLM aplikace.
Co byste popřál Sprinxu do příštích 25 let?
Sprinxu bych do dalších 25 let popřál mnoho spokojených zákazníků
a stále takové fajn a tvůrčí zaměstnance jako doposud!

KAMIL HRBÁČEK
CEO KH GROUP

Co se vám bezprostředně vybaví,
když se řekne Sprinx?
Jistota. Než jsme naše systémy převedli ke Sprinxu, zažili jsme pár let
nespolehlivosti a amatérských pokusů, bravurně poschovávaných pod naleštěnou firemní
skořápkou předchozích dodavaPOTĚŠENÍ
telů. Takže jsme rádi, že se nyní
můžeme starat o svůj business
BYLO, ŽE
a rozvoj e-shopu dělá někdo, kdo
TO, CO JINÍ
to opravdu umí.
DLOUHO
Jaký byl váš nejlepší zážitek se
SLIBOVALI
Sprinxem?
A PLÁNOVALI,
Původně jsme přišli a zase jsme
odešli. Možná špatná karma při
VE SPRINXU
prvním setkání. „Zážitky“ následoREALIZOVALI.
valy pak pár naprosto zoufalých let
u jiných dodavatelů. :-)
Je něco, čím vás Sprinx potěšil a kde by naopak mohl
přidat a zlepšit se?
Sprinx nás těší pořád. První potěšení bylo, že to, co jiní
dlouho slibovali a plánovali, Sprinx během tří měsíců
vzkřísil z klinické smrti. Další bylo, že proaktivně řešení
rozvíjí – a zpravidla o krok dřív, než si to stihneme sami
přát. Takže co víc si přát?
Co byste popřál Sprinxu do příštích 25 let?
Stále stejný vektor!

MARTINA KUČEROVÁ
HEAD OF CEE CRM / BD MAZARS

PETR MĚSTKA

TRADE RELATIONS MANAGER
SPOLEČNOSTI ANGELINI PHARMA
ČESKÁ REPUBLIKA

Co se vám bezprostředně vybaví, když se řekne Sprinx?
Společnost nabízející a poskytující aplikace a nástroje využívající moderní technologie, a skupina lidí, která je vždy
připravena flexibilně a ochotně reagovat na požadavky
partnerů. V neposlední řadě je to osoba PharmDr. Jiřího
Stránského, se kterým jsem se poprvé pracovně setkal před
22 lety.
Jaký byl váš nejlepší zážitek se Sprinxem?
Vybavuji si, když nám byla poprvé představena původní verze
e-Financí. Tehdy jsem říkal, že je to zajímavý nástroj, ale
pokrývá asi jen 10 % všech potřeb a možností. Sprinx na to
zareagoval a myslím, že se mu během následujícího roku podařilo vyvinout poměrně robustní aplikaci, která řeší de facto
100 % našich potřeb. A bez OLAP kostky a e-Financí si svůj
pracovní den už ani nedovedu představit.
Je něco, čím vás Sprinx potěšil a kde by naopak mohl přidat a zlepšit se?
Přivítal bych lepší komunikaci realizovaných změn ve využívaných nástrojích (v mém případě jde hlavně o e-Finance),
například zřízením mailboxu, kam
by se zasílaly informace o nasaBEZ OLAP
zených úpravách. Mám tím
KOSTKY
na mysli nějakou zprávu typu:
„Realizovali jsme úpravu aplikace.
A
Více informací naleznete ve svém
E-FINANCÍ
mailboxu.“
SI SVŮJ
Co byste popřál Sprinxu do příšPRACOVNÍ
tích 25 let?
DEN UŽ ANI
Myslím, že pro každou společnost
NEDOVEDU
je důležitý hlavně stabilní kolektiv. Vedle personální stability přeji
PŘEDSTAVIT.
i hodně kreativních nápadů.

Co se vám bezprostředně vybaví, když se řekne Sprinx?
Sprinx je pro mě partner, na kterého se můžu spolehnout. Asi to znáte,
stresové chvíle, kdy se blíží ukázka v přímém přenosu a vám zrovna
důležitá část nefunguje. To jsou situace, ze kterých mi
už kolikrát tým Sprinx pomohl vyváznout a nakonec
vše dobře dopadlo. Za což bych chtěla moc poděkovat. Naše spolupráce trvá už téměř deset let
a za tu dobu jsme ušli pěkný kus cesty. Jen těžko
si dokážeme bez jejich podpory představit implementaci Salesforce v rámci 12 zemí regionu střední
a východní Evropy.     
Jaký byl váš nejlepší zážitek se Sprinxem? Nějaká historka?
Naše historky nejsou jen z pracovního prostředí, sdílíme např. zálibu
v dobrých vínech při neformálních setkáních. Většinou ale ta pracovní přece jen převažují, a pak se nám stane, že řešíme naléhavé
úkoly během cest na dovolenou či
při koncertu v Kongresovém centru.
NEDOKÁŽEME
Každopádně vnímáme Sprinx jako
společnost pracovitých lidí se smysSI PŘEDSTAVIT
lem pro humor a zápalem pro věc.
BEZ JEJICH
Je něco, čím vás Sprinx potěšil
PODPORY
a kde by mohl přidat (se zlepšit)?
IMPLEMENTACI
Už jsem to zmínila, na spolupráci se
V RÁMCI
Sprinxem si nejvíce vážíme rychlé
reakce v krizových situacích, hledání
12 ZEMÍ.
někdy i netradičních řešení i toho, že
s námi mluví srozumitelným jazykem,
přestože se jedná o technické záležitosti. Jako pro mezinárodní firmu
je pro nás důležitý přesah do zahraničí, včetně jazykové vybavenosti.
Takže v této souvislosti určitě rádi do budoucna oceníme i rozšíření dalších cizojazyčných školení pro naše kolegy v ostatních zemích regionu
střední a východní Evropy.
Co byste popřáli Sprinxu do příštích 25 let?
Sprinx vnímáme jako firmu, která je otevřená dalšímu rozvoji, a v tom
jí držíme palce. Přejeme hodně tvůrčího elánu, kreativity zaměstnanců,
kteří naslouchají svým klientům a přinášejí tak nejvyšší kvalitu služeb. Všem přejeme radost z odvedené práce a těšíme se zase někdy
na skleničku dobrého vína při oslavě dalšího výročí.

slavíme!

ING. JIŘÍ ČÁP

ING. JAN TOMČÍK

ING. RADKO JELÍNEK

Výkonný ředitel skupiny Sprinx.
Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně
inženýrskou ČVUT, v roce 1997
spoluvytvořil portál Atlas.cz a je
považován za jednoho z průkopníků
internetu v ČR. V roce 1998
spolupracoval na realizaci zakázky
na superpočítač Amálka, umístěný
v Ústavu fyziky atmosféry Akademie
věd ČR, a navázal úzkou spolupráci
s vědeckým týmem Dr. Ing. Pavla
Trávníčka, Ph.D. Účastnil se několika
významných projektů Evropské
kosmické agentury a je členem dozorčí
rady České kosmické kanceláře. Svůj
profesní život zasvětil i budování
a prohlubování efektivní spolupráce
mezi vědou a průmyslem. Velký
potenciál a příležitosti vidí v digitalizaci
a automatizaci výroby v rámci
„čtvrté průmyslové revoluce“, tedy
průmyslu 4.0.

Konzultant divize Sprinx Pharma.
Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně
inženýrskou ČVUT a s Jiřím Čápem
spoluzaložil portál Atlas.cz jako
referenční ukázku aktuálních možností
do Česka zatím jen pomalu pronikajícího
internetu. Mezi lety 1998 a 2002
pracoval pro společnost Microsoft
a sbíral zkušenosti v Mnichově
a v Londýně. Po návratu do Sprinxu
se věnuje projektovým, analytickým
a konzultačním činnostem. Od vzniku
divize Sprinx Pharma se podílí na jejím
procesním a strategickém řízení.

Obchodní ředitel Sprinxu, odpovědný
za aktivity v rámci Evropy i ve Spojených
státech. Absolvent oboru technická
kybernetika na ČVUT zahájil svoji kariéru
jako programátor sálových počítačů,
ale po několika letech se posunul
do obchodních pozic a poté i do top
managementu řady významných firem
z oboru IT. Ve Sprinxu působí od roku
2002, kde má na starosti prezentaci
a prodej produktů a řešení zákazníkům
stejně jako rozšiřování a prohlubování
kontaktů s technologickými partnery.

1973, Moravská Třebová

1972, Rožnov pod Radhoštěm

1953, Praha

2021

ZE SKLEPA NA VÝSLUNÍ
1996

JIŘÍ ČÁP A JAN
TOMČÍK ZAKLÁDAJÍ
VE SKLEPĚ POD
FAKULTOU JADERNOU
A FYZIKÁLNĚ
INŽENÝRSKOU ČVUT
FIRMU SPRINX, S. R. O.

1997

PORTÁL ATLAS.CZ
JAKO REFERENCE
ZAFUNGOVAL,
SPRINX ZÍSKÁVÁ
PRVNÍ ZÁKAZNÍKY
A SPOLUPRACUJE
NA STAVBĚ
SUPERPOČÍTAČE
AMÁLKA.

2000

BMW SPOUŠTÍ SVŮJ
PRVNÍ INTERNETOVÝ
KONFIGURÁTOR
NOVÝCH AUT –
VYVINUL JEJ SPRINX.

2001

SPRINX PRODÁVÁ
ATLAS.CZ, ZAKLÁDÁ
DIVIZI SPRINX PHARMA
A ROZJÍŽDÍ EXPANZI
NA ZAHRANIČNÍ
TRHY – ZAČÍNÁ
UKRAJINOU A ČÍNOU.

2002

2015

SPRINX DOKONČUJE VÝZKUM O KOSMICKÉM
PLAZMATU A VYDÁVÁ SE OBCHODOVAT DO RUSKA.

2016

VLASTNÍ CALL CENTRUM SPRINXU
OBSLOUŽILO UŽ PŘES MILION HOVORŮ,
SPRINX MÁ VÍCE NEŽ 120 ZAMĚSTNANCŮ.

SUPERPOČÍTAČ
AMÁLKA ZÍSKÁVÁ
OBDOBU NOBELOVY
CENY ZA KOSMICKOU
FYZIKU, SPRINX SE
POUŠTÍ DO VIZUALIZACE
METEOROLOGICKÝCH DAT.

2018

2006

2020

POZNÁVÁNÍ NOVÝCH
TRHŮ V SEVERNÍ I JIŽNÍ
AMERICE.

2014

K 18. NAROZENINÁM
DOSTAL SPRINX NOVÉ
LOGO A VIZUÁLNÍ
STYL.

SPRINX STÁLE ROSTE A POTŘEBUJE VÍCE
MÍSTA – NAJDE JEJ V AREÁLU BRANICKÉHO
PIVOVARU.

UKAZUJE SE, JAK DOBRÝ TAH BYLO VSADIT
NA E-COMMERCE, S NOVÝM ŘEŠENÍM VIRTUAL
REP PŘENÁŠÍ SPRINX DO ONLINE PROSTŘEDÍ
I B2B OBCHODOVÁNÍ. ÚSPĚŠNÁ SLUŽBA
SOFTWAREHOSTING.CZ SE MĚNÍ NA APPON.CLOUD.
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Svět IT prochází
obrovskými proměnami
a Sprinxu se zatím vždy dařilo vystihnout,
jaké trendy budou v následujících letech
byznysově zajímavé. Současná situace
dává jednoznačně za pravdu firmám, které
se soustředí na obchodování po internetu,
ale také ukazuje, že e-commerce musí
v blízké budoucnosti projít velkou
změnou. Podle Sprinxu bude dalším
velkým trendem zajistit zákazníkům při
obchodování po internetu stejně pozitivní
a emotivní zážitek, jaký si doposud
odnášeli jen z kamenných obchodů.
Sprinx se proto nyní soustředí
na obchodní systémy, které díky
technologii strojového učení detailně
poznají své zákazníky a nabídnou
jim přesně takové zboží a takovou
formou, jakou právě očekávají. Pro
obchodníky to znamená zapomenout
na webové katalogy a nákupní košíky
a proměnit nakupování na zábavu
v digitálním světě.

