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Skupina OR, do které v současnosti patří společnosti OR-CZ, 

OR-NEXT a organizační složka OR-CZ Slovakia, působí na 

trhu ICT v České republice a zemích střední Evropy od roku 

1990. Zaměstnává více než 100 profesionálů a pečuje o stovky 

významných zákazníků.

V roce 2018 pokračovaly masivní investice jak do nového 

produktu OR-SYSTEM Open, tak do řešení sdílení zdravotnic-

ké dokumentace. Oba tyto projekty, na které jsme čerpaly dotace 

z programu OPPIK, byly ukončeny k 31. 12. 2018. Je potěšující, 

že i přes vysoké náklady na vývoj nových produktů se podařilo 

společnosti OR-CZ za rok 2018 dosáhnout zisku.

OR-CZ spol. s r.o. je stabilní společností, neustále vyhle-

dávající nové příležitosti pro svůj další rozvoj. Tradiční segment 

trhu, jehož základem od počátku byly výrobní a obchodní spo-

lečnosti, se postupně rozšířil zejména do oblasti zdravotnictví, 

státní správy a samosprávy.

Společnost OR-CZ získala ve své historii několik ocenění za 

realizované projekty, viz kapitola Historie na str. 6.

V současné době má společnost OR-CZ tři divize.

1. Divize OR-SYSTEM v roce 2018 úspěšně plnila své 

strategické cíle. Seznam zákazníků ERP OR-SYSTEM se roz-

rostl o nové výrobní podniky, které oceňují kvalitu, rozsáhlou 

funkcionalitu systému a spolupráci se zkušenými analytiky 

a konzultanty při implementaci. Divize OR-SYSTEM  prohlu-

buje spolupráci také se stávajícími zákazníky, zejména v nových 

projektech a při vývoji nové generace řešení Open (CRM, Úkoly, 

Realizace obchodních případů, workflow, TPV, Konfigurátor). 

S úspěchem využívá vlastní metodiku procesního modelování 

pro vývoj a zakázkové úpravy ASW a je připravena pomoci 

zákazníkům při modelování, digitalizaci a optimalizaci jejich 

firemních procesů – komplexní službou PAMP.

Ovoce nese spolupráce s dlouholetým partnerem ORTEX 

Hradec Králové v rozvoji nové generace ERP OR-SYSTEM 

Open, jehož vývoj je prioritní záležitostí a to nejenom přepra-

cováním existujících modulů, ale také publikací nových částí 

a integrací inovativních technologií (DMS Weda, Open BI). 

Osobně jsem velmi rád, že v roce 2019 je připraven převod 

prvních klientů do OR-SYSTEM Open generace, v šíři připra-

veného standardu.

Stabilní je rodina partnerů, s významným zastoupením 

akademické půdy, reprezentované Fakultou podnikatelskou 

VUT v Brně. Zástupci OR-CZ svými přednáškami přibližují 

studentům realitu praxe a na druhé straně pracovníci fakulty 

svými odbornými znalostmi a přehledem trhu ovlivňují další 

rozvoj ERP. Divize OR-SYSTEM je zapojena do dlouhodobého 

programu rozšiřování praktické výuky informačních technolo-

gií – projektu Laboratoř.

2. Divize Medical Solutions potvrdila post leadera 

v  oblasti systémů pro zpracování, archivaci a distribuci obrazo-

vých dat v medicíně. V současné době využívá v České repub-

lice řešení MARIE PACS více než 100 zdravotnických zařízení. 

Mezi uživatele patří i 5 fakultních nemocnic a mnoho dalších 

významných zdravotnických zařízení. Společnost OR-CZ pro-

vozuje i několik krajských a regionálních PACS systémů. Divize 

Medical Solutions se zaměřuje i na zahraničí trhy, zejména na 

Slovensko a Rusko, kde je řešení MARIE PACS využíváno 

i několika regionálními centry. 

V roce 2018 byl na trh uveden nový produkt Dr.Sejf, který 

přináší rychlý a bezpečný způsob adresného sdílení zdravot-

nické dokumentace mezi libovolnými zdravotnickými subjekty. 

Impulzem k vývoji tohoto produktu bylo zejména zavedení 

GDPR. Zajímavostí je, že v nejnižší úrovni je možné jej využívat 

bezplatně. 

Více než patnáctileté zkušenosti v oblasti zpracování a archi-

vace obrazových dat promítáme do dalšího rozvoje aktivit v seg-

mentu zdravotnické informatiky. Velkou pozornost věnujeme 

neustálému rozvoji produktů celého portfolia v souladu s nej-

novějšími trendy. Všechny produkty jsou již budovány na bázi 

webových technologií, vzdálené on-line spolupráce a virtualiza-

ce. Aktivně se účastníme jednání a konzultací s Ministerstvem 

zdravotnictví ČR (MZdČR) a dalšími institucemi v oblastech 

týkajících se eHealth a přípravy nových zákonů (například 

oblast elektronické archivace a elektronického podpisu obrazové 

dokumentace). 

V roce 2018 vznikla v rámci Divize Medical Solutions nová 

samostatná skupina zaměřená na Integrační technologie. Oblast 

integrace a konsolidace informačních systémů je v českém zdra-

votnictví velmi aktuální, a to zejména v souvislosti s dotačními 

programy EU a metodickým pokynem MZdČR. Cestu imple-

mentace Integrační platformy a vybudování centrální enterprise 

sběrnice (ESB) zvolilo mnoho zdravotnických zařízení a společ-

nost OR-CZ má připraveno komplexní řešení. 
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Do portfolia Divize Medical Solutions spadají i další produk-

ty, zejména zdravotnické přístroje a technika, specializované 

diagnostické stanice, videomanagement, digitalizace přístrojů, 

HW infrastruktura, bezpečnost IT, a další. Spolupracujeme 

úzce i s ostatními divizemi a společnostmi v rámci skupiny 

OR. Například ekonomický informační systém QI je využíván 

v mnoha zdravotnických zařízeních, a to i na regionální úrovni.

3. Divize IT Architektura se úspěšně zaměřila na zvlád-

nutí dodávek infrastrukturních prvků určených pro provoz 

informačních systémů středních a větších výrobních společností 

a rok 2018 byl v této oblasti rekordní. Tradičně jsme také ino-

vovali podniková datová centra našich kmenových zákazníků. 

V oblasti datových sítí jsme realizovali řadu projektů bezdrá-

tových, metalických a optických datových sítí včetně komplex-

ního proměření a trvalého servisu. Rozšiřovali jsme městské 

kamerové systémy a dodávali k nim monitorové stěny a kame-

rové servery. Velmi zajímavé projekty jsme realizovali v oblasti 

analýzy a implementace informačních systémů pro města a obce  

GOVER-INFO.  Divize se dále významně podílela na realizaci 

projektů v oblasti zdravotnictví, kde byly provedeny instalace 

značkových serverů, datových sítí a bezpečnostních prvků.

 Stejně jako v minulých letech jsme se zaměřili na další roz-

šíření služeb vlastního datového centra a jeho kvalitní zabezpe-

čení. Zákazníci využívají datové centrum OR-CZ především pro 

provoz informačních systémů OR-SYSTEM, QI a BI Cognos v 

režimu SaaS. Bezpečnost datového centra byla významně posí-

lena implementací certifikovaného firewallového clusteru, systé-

mu SIEM a sondy pro sledování datových toků. Datové centrum 

je tak připraveno i pro provoz vysoce náročných informačních 

systémů v rámci sdílených služeb. Naši zákazníci datovému 

centu OR-CZ věří a služeb DC využívá stále větší počet zákaz-

níků, a to nejen pro tradičně poskytované služby podnikových 

informačních systémů OR-SYSTEM, QI a BI, ale například 

i pro poštovní, souborové a webové služby a zálohování.

Úspěšně jsme také poskytovali garantované služby v oblasti 

databází, správy ICT technologií a odborného poradenství. Tyto 

projekty jsou realizovány pro široké spektrum zákazníků, pře-

devším pro podnikovou sféru, zdravotnictví, místní samosprávu 

a školství.

V technologické oblasti jsme dále pokračovali v realizacích 

a dalším zlepšování univerzálního softwarově definovaného 

datového úložiště OR Enterprise Storage a vlastního privátního 

virtualizačního clusteru s cílem zajistit vysoce flexibilní a uni-

verzální virtualizační a datovou infrastrukturu pro projekty 

prakticky libovolného rozsahu. Další technologické inovace 

směřovaly do oblasti dálkového dohledu a správy prakticky 

jakékoliv IT infrastruktury.

OR-CZ udržovala v roce 2018 systémy řízení kvality, ochra-

ny životního prostředí, řízení služeb IT a bezpečnosti informací 

a je i nadále držitelkou certifikátů pro systém řízení kvality 

podle normy ISO 13485, bezpečnosti informací dle ISO 27001 

a služeb IT dle ISO 20000-1. Certifikáty jsou platné pro násle-

dující rozsah činností a služeb:

•  Návrh a vývoj, konfigurace, prodej, instalace a servis 

softwarových a hardwarových prostředků pro lékařskou 

diagnostiku a archivaci (ISO 13485).

•  Ochrana informací při poskytování systémové integrace 

v oblasti informačních a komunikačních systémů a techno-

logií, jejich vývoji, dodávkách, implementaci a servisu (ISO 

27001).

•  Systém managementu služeb OR-CZ, který podporuje apli-

kační a infrastrukturní služby pro zdravotnictví, veřejnou 

správu a výrobní sektor pro všechny zákazníky v souladu 

s katalogem služeb (ISO 20000-1).

•  Systém pro lékařskou diagnostiku a archivaci MARIE PACS 

je certifikován jako zdravotnický prostředek rizikové třídy IIb.

OR-CZ Slovakia zastupuje zájmy skupiny OR na Slovensku 

jak po obchodní stránce, tak po stránce péče o zákazníky.

Společnost OR-NEXT je špičková implementační a kon-

zultační firma zaměřená na realizaci, implementaci a servis 

podnikových informačních systémů. OR-NEXT opakovaně 

získává ocenění jako certifikovaný GOLD Partner společnos-

ti QI GROUP pro implementaci informačního systému QI. 

OR-NEXT implementovala tento systém více než 80 organiza-

cím převážně ze segmentu výrobních firem a exkluzivně také ve 

zdravotnických organizacích všech velikostí. Všem svým zákaz-

níkům poskytuje kvalitní servisní služby s garantovanou úrovní. 

Pro řízení projektů je v rámci OR-NEXT pro celou skupinu OR 

významné oddělení projektového řízení, včetně certifikovaného 

vedoucího projektu IPMA Level B.

Společnost OR-NEXT také pokračuje v dodávkách kom-

plexního řešení Business Intelligence, plánování a řízení výkon-

nosti výhradně na platformě IBM Analytics Express Cognos. 

Navazuje přitom na obrovské zkušenosti a know-how při řešení 

pokročilého reportingu zejména v obchodních a výrobních pod-

nicích v nejrůznějších odvětvích.

Hlavní aktivity skupiny OR jsou zaměřeny na Českou 

republiku a Slovenskou republiku. Postupně se naše působení 

rozšiřuje do Německa, Bulharska, Srbska, Ruska a dalších zemí, 

přičemž tyto aktivity jsou realizovány ve spolupráci s vybraný-

mi partnery.

Celá skupina OR úzce spolupracuje a je svým portfoliem 

produktů schopna komplexně uspokojit potřeby a požadavky 

širokého okruhu zákazníků.

Zaměřujeme se na zkvalitňování poskytovaných služeb s při-

danou hodnotou. Klíčové jsou služby HelpDesk s garantovanou 

úrovní (SLA), které nabízíme pro všechny dodávané produkty. 

Přibývá zákazníků, kteří požadují nepřetržitou pohotovost 

a vysokou dostupnost systému, což se pozitivně odráží v nárůstu 

tržeb za služby HelpDesk.

Velmi oceňuji, že jsme svými zkušenostmi a špičkovou 

funkčností produktů nápomocni ekonomickému růstu a rozvoji 

našich zákazníků. To nás s mými kolegy zavazuje k neustálému 

zlepšování.

Úspěšný rok 2019 všem přeje

Ing. Václav Mačát
generální ředitel OR-CZ spol. s r. o.
Ing Václav Mačát
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MANAGEMENT

Ing. Michal Mačát
ředitel divize Medical Solutions, OR-CZ spol. s r.o.

Mgr. Stanislav Nisler
ředitel divize OR-SYSTEM, OR-CZ spol. s r. o.

Alena Vopařilová
jednatelka OR-CZ spol. s r. o.

Ing. Petr Moravec
ředitel OR-NEXT spol. s r. o.

Ing. Jaroslav Ploc
ředitel divize IT Architektura, OR-CZ spol. s r. o. 

Ing. Robert Mikuláštík 
ředitel divize Project Management, OR-NEXT spol. s r. o.

Mgr. Daniel Mačát
ředitel divize Marketing, OR-CZ spol. s r.o. 

Ing. Peter Svetlošák
ředitel OR-CZ spol. s r. o. Slovakia 

Ing. Karel Mareš 
ředitel divize Realizace, OR-NEXT spol. s r.o  
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VIZEPOSLÁNÍ

PŘEDNOSTI
• Dlouhodobá profesní a ekonomická stabilita.

• Široká základna úspěšně realizovaných projektů.

• Zkušenosti s dodávkami do zahraničí.

• Výkonný a stabilizovaný tým odborníků.

•  Zkušenosti a znalosti pro různá odvětví – průmysl, obchod, 

státní správa, zdravotnictví.

•  Kvalifikované vedení projektu s ohledem na potřeby zákazníka.

•  Vlastní softwarové produkty s možností zákaznických úprav.

• Certifikovaný vývoj software.

• Komplexní profesionální ICT služby.

• Řešení přizpůsobená požadavkům zákazníků. 

• Maximální bezpečnost pro všechny produkty a služby.

PROFIL SKUPINY OR 2019

VŮLE
KE ZMĚNÁM

GLOBÁLNÍ 
MYŠLENÍ

FIREMNÍ HODNOTY

POZITIVNÍ
ATMOSFÉRA

UČÍCÍ SE 
SPOLEČNOST

ČÍ Í

Ů ÁÁODPOVĚDNOST
VŮČI
BUDOUCNOSTI

SPOKOJENÝ
ZÁKAZNÍK

Pomáhat zákazníkům na cestě 

k úspěchu poskytováním komplexních 

služeb a špičkových řešení 

informačních technologií.

Být globální společností 

se špičkovými informačními systémy, 

které budou pomáhat rozvíjet aktivity

našich zákazníků.



POLITIKA KVALITY,
BEZPEČNOSTI 
INFORMACÍ A SLUŽEB IT

Dlouhodobá prosperita společnosti, vysoká kvalita práce, spo-

kojenost zákazníků a zaměstnanců je dosažitelná takovou 

politikou, která se dotýká všech aktivit společnosti, je vlastní 

všem zaměstnancům a je založena na neustálém zlepšování, 

při respektování všech zásad, pravidel a postupů vytvořených 

v rámci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti 

informací, služeb IT a ochrany životního prostředí. Její dodr-

žování musí vést k  chápání OR-CZ jako úspěšné společnosti 

reprezentované řadou efektivně realizovaných projektů kom-

plexních informačních systémů ve výrobních podnicích, státní 

správě a zdravotnictví doprovázených spolehlivými a bezpeč-

nými službami a odpovědným chováním k životnímu prostředí. 

Vedení společnosti vyhlašuje v rámci této své politiky 

následující strategické záměry opírající se o znalosti a tvůrčí 

schopnosti všech zaměstnanců:

1. Spokojenosti zákazníků i ostatních zainteresovaných 

stran dosahuje společnost pružným plněním jejich oprávně-

ných požadavků technických, legislativních, etických a dalších 

očekávání.

2. Nabídka společnosti představuje výhradně spolehlivé 

výrobky a služby špičkové kvality odpovídající světové tech-

nické úrovni a bezpečnosti.

3. Nejnovější technicko-technologické know-how, které 

společnost vlastní a využívá, dává k dispozici při spolupráci na 

inovačních a rozvojových programech zákazníků a při posky-

tování svých služeb.

4. Současný trend růstu projektů s využitím hostingu, out-

sourcingu, pronájmu aplikací a cloud computingu je společnos-

tí preferován a bezvýhradně podporován.

5. Odborné vzdělávání vlastních pracovníků společnost 

cílevědomě rozvíjí v hlavních oblastech své působnosti a dále 

v řízení kvality, služeb informačních technologií a bezpečnosti 

dat tak, aby funkční kvalifikační požadavky byly soustavně 

plněny.

6. Korektní partnerské vztahy buduje s producenty a dodavate-

li vyspělých informačních a komunikačních technologií a aktiv-

ně s nimi spolupracuje při komplexním uspokojování očekávání 

a potřeb zákazníků, včetně zvyšování účinnosti ochrany život-

ního prostředí.

7. Společnost pokládá za svou prioritu bezpečnost informací 

a dat vlastních a rovněž informací a dat svých zákazníků a doda-

vatelů a věnuje jim maximální pozornost již při uzavírání smluv 

a dále pak při realizaci jednotlivých projektů a zakázek.

8. Cílem bezpečnosti informací jsou definovaná a dodržo-

vaná pravidla pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti 

informací při komunikaci uvnitř společnosti, se zákazníky, 

partnery a dalšími externími subjekty. Předmětem ochrany 

jsou rovněž nosiče informací – písemnosti a dokumenty, datová 

média apod. podle jejich klasifikace.

9. Společnost stanovila pravidla řízení přístupu k informacím, 

kterými se řídí nastavení oprávnění jednotlivých pracovníků 

v organizaci, tj. každý uživatel má přístup pouze k těm infor-

macím, které potřebuje pro svou práci a je mu povolen vzdále-

ný přístup do firemního interního systému ve stejném rozsahu. 

10. Vzdálené přístupy, přístupové informace a práva vstupu 

do systémů zákazníků jsou detailně evidovány a aktualizovány 

v zabezpečené aplikaci interního informačního systému.

11. Společnost dbá na dodržování dokumentovaných 

postupů své činnosti, zachování její kontinuity a obnovy, fyzic-

ké bezpečnosti, sledování a hodnocení rizik.

12. Ze skutečnosti, že žádný systém nemůže absolutně 

vyloučit všechna rizika, vyplývají pro společnost tzv. zbytková 

rizika. Pro minimalizaci jejich nepříznivých dopadů („přijatel-

nost“, „nepřijatelnost“) byla stanovena a vedením společnosti 

akceptována opatření nezbytná k nápravě následků takových 

rizik. 

13. Nepoškozování, ale naopak zlepšování kvality život-

ního a pracovního prostředí je trvalým úsilím všech zaměst-

nanců společnosti. 

14.Společnost vytváří a rozvíjí vhodné podmínky k interní 
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i externí komunikaci s cílem poskytovat informace o činnosti 

firmy a programech realizovaných v oblastech bezpečnosti 

informací a ochrany životního prostředí.

15. Vedení společnosti zabezpečuje organizační, personální 

a finanční zdroje pro udržování, zlepšování, trvalý rozvoj a racio-

nalizaci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti infor-

mací a služeb IT a pro plnění vyhlášených cílů systému.

16. Nejlepší zkušenosti a poznatky z provozování inte-

grovaného systému řízení přenáší společnost na členské firmy 

skupiny OR.

17. Společnost a její zaměstnanci dodržují platnou legisla-

tivu při všech svých činnostech.

18. Tato politika se vztahuje na všechny pracovníky, 

všechny činnosti a všechny informace, které jsou zpracovávané 

a archivované ve společnosti OR-CZ spol. s r. o. Vedení spo-

lečnosti očekává od každého zaměstnance důsledné a přesné 

dodržování zásad této politiky, postupů stanovených dokumen-

tací integrovaného systému řízení a dalších firemních směrnic 

a standardů, vysokou odpovědnost za výsledky vlastní práce 

a kontrolu její kvality před jejím předáním spolupracovníkům 

nebo zákazníkům. Z tohoto důvodu je politika pravidelně jed-

nou ročně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a aktuálnosti.

SKUPINA OR
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Praha
OR-CZ
OR-NEXT

Hradec Králové
OR-CZ

Brno
OR-CZ 
OR-NEXT

Moravská Třebová
OR-CZ

Bratislava
OR-CZ Slovakia 
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HISTORIE
1990................. zahájení aktivit skupiny OR v ČR

1993................. založení OR-CZ spol. s r.o.

1995................  první komplexní outsourcing celopodnikového 

informačního systému

1997.................  navýšení základního jmění společnosti OR-CZ spol. s r.o. na 36 mil. Kč

1999.................  založení pobočky - OR-CZ spol. s r.o. Slovakia

2001.................  první realizace IS OR-SYSTEM na LINUXu

2003................  uvedení produktu MARIE PACS na český trh

2004................  první projekt „MARIE PACS v nemocnici Břeclav“ – vyhlášen 

IT projektem roku 2004 

2006................  certifikace dle ISO 9001 a ISO 13485 a získání značky CE 

pro archivační a zobrazovací systém MARIE PACS 

2008................ založení dceřiné společnosti OR-NEXT spol. s r.o.

2008................ společnost OR-NEXT spol. s r.o. se stala partnerem DC Concept, a.s.

2009.................  projekt OR-SYSTEM "Řízení výrobní linky datovými podklady 

z konfigurace výrobku zákazníkem" v SAPELI, a.s. vyhlášen vítězným IT 

projektem roku 2009

2010.................  získání prestižního ocenění QI GOLD Partner od společnosti DC Concept, 

a.s. společností OR-NEXT spol. s r.o. 

2012.................  podpis smlouvy s vývojovým partnerem společností ORTEX spol. s r.o. 

Hradec Králové o společném vývoji software (ORCore)

2013.................  realizace prvního regionálního řešení MARIE PACS v Rusku 

2014.................  první zákazník v privátním cloudu OR-CZ

2015.................  hlavní cena roku za případovou studii „Regionální řešení MARIE PACS 

ve Zlínském kraji“, první místo v soutěži The Best o nejlepší projekt 

Egovernmentu v kategorii krajských projektů

2015.................  zahájení vývoje nového ERP řešení - OR-SYSTEM Open

2016.................  získání certifikace pro bezpečnostní produkty 

Flowmon a Fortinet

2017.................  získání dotace z OPPIK na rozvojové projekty ve výši 60 mil. Kč

2018.................  uvedení produktu Dr.Sejf pro bezpečné sdílení elektronické dokumentace 

na český a slovenský trh 

2019................. zahájení migrace prvních klientů na novou generaci ERP OR-SYSTEM Open
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O SPOLEČNOSTI

PROFIL SKUPINY OR 2019

OR-CZ 
k 31. 12. 2018 

Základní kapitál: 36 mil. Kč 

Obrat: 126 mil. Kč 

Počet zaměstnanců: 95  

OR-NEXT 
k 31. 12. 2018 

Základní kapitál: 200 tis. Kč 

Obrat: 34,6 mil. Kč 

Počet zaměstnanců: 25  
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HRUBÁ MARŽE DLE DIVIZÍ 
V ROCE 2018 (v mil. Kč)

POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Medical Solutions

OR-SYSTEM 

OR-NEXT

IT Architektura 

   2011  2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

   100 111 107 107 111  114  115  120 

37,9 20,4 18,4 10,2
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PRODUKTY A SLUŽBY
systémy 

pro zdravotnictví

Personální systémyBezpečné sdílení 
elektronické dokumentace

Business 
Intelligence

Týmová spolupráce Archivace dat Služby

MARIE PACSOR-SYSTEM Open

Dr.Sejf

výrobní 
společnosti

výrobní 
společnosti

logistické
společnosti

logistické
společnosti

veřejný sektor
/státní správa

veřejný sektor
/státní správa

školství

školství

obchodní
společnosti

obchodní
společnosti

zdravotnická
zařízení

zdravotnická
zařízení

advokátní
kanceláře

advokátní
kanceláře

QI

Mr.Sejf

integrace
aplikací

IT
infrastuktura

IBM Cognos

Důvěryhodný archiv Procesní & 
architektonický model 

podnikání (PAMP)

ERP systémy

PROFIL SKUPINY OR 2019

OR SYSTEM
OPEN



VÝZNAMNÉ CERTIFIKÁTY
PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI
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IBM
IBM Certified System Administrator Informix 12.10

IBM Certified Specialist

Midrange Storage Technical Support V3

IBM Certified Specialist

Midrange Storage Sales V1

SSE1

IBM Storwize Family Enablement

FLOWMON
Flowmon Sales Consultant

Flowmon Technical Specialist

Flowmon Solution Consultant

Flowmon Network Consultant

SÍTĚ
MikroTik MTCNA

Spojování optických vláken

VÝVOJ
Certifikace ObjectConsulting - Profesní růst analytika

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ
Certifikovaný projektový senior manažer IPMA Level B

m 2.1.100



SPOLUPRÁCE 
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI 
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Řešení a technologie skupiny OR jsou zajímavé i pro vysoké 

školy. Proto jsme před více než 20 lety navázali vzájemnou spo-

lupráci a v současné době se mezi naše významné partnery řadí:

• Fakulta ekonomická TU v Liberci 

• Fakulta podnikatelská VUT v Brně

•  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT 

v Brně

Cílem partnerství je obeznámit studenty s podnikovými aplika-

cemi IS při řízení firemních procesů a škole poskytnout cennou 

zpětnou vazbu pro uplatnění absolventů na trhu práce. Odborné 

konzultace a diskuse s pedagogy i studenty vysokých škol záro-

veň přinášejí naší firmě významné podněty a impulsy pro další 

rozvoj. Trvalá spolupráce přináší prospěch oběma stranám:

• naši specialisté pravidelně přednáší na vysokých školách,

• studenti mají možnost pracovat v reálném ERP systému,

•  využíváme a implementujeme závěry výzkumu z akademické 

půdy do informačního systému,

•  ročně vypisujeme několik témat pro bakalářské a diplomové 

práce,

•  umožňujeme studentům referenční návštěvy u vybraných 

zákazníků,

•  pro studenty nabízíme možnost placené stáže v OR-CZ, kdy 

se zapojí do pracovních týmů a během studia pracují na kon-

krétních projektech,

•  studenti mají možnost procvičit své manažerské dovednosti 

v rámci mimořádných workshopů.

SPONZORING
Skupina OR tradičně poskytuje část svých finančních prostředků 

na podporu sportu, vzdělání a dalších veřejně prospěšných akcí. 

Podporujeme pouze takové činnosti a aktivity, kterým můžeme 

absolutně důvěřovat a kde si můžeme být naprosto jisti, že poskyt-

nuté prostředky a služby se dostanou právě tam, kde mají být.

K hlavním oblastem poskytování sponzorských darů patří sport 

a  kultura:

• Reprezentační družstvo ČR v lyžování na trávě

• Anketa "Sportovec, trenér roku města Moravská Třebová"

• Hokejový tým TJ Slovan Moravská Třebová

• Fotbalový oddíl TJ Slovan Moravská Třebová

Sponzorskými příspěvky se podílíme na činnosti škol 

v  Moravské Třebové.



ČEŠTÍ TRAVNÍ LYŽAŘI USPĚLI NA 
MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ!

Pro českou reprezentaci travních lyžařů bylo vrcholem uplynulé 

sezóny Mistrovství světa juniorů v Itálii. Čeští lyžaři se prezen-

tovali parádním vystoupením a potvrdili roli favoritů. Přivezli 

celkem pět medailí ze světového šampionátu. Mezi juniory 

kraloval Martin Barták, který se stal dokonce čtyřnásobným 

mistrem světa, když nenašel přemožitele v žádné z disciplín. 

Ziskem čtyř zlatých medailí se stal neúspěšnějším účastníkem 

italského juniorského šampionátu. Skvěle mu sekundoval repre-

zentační kolega Jan Borák. Bezchybnou jízdou v superobřím 

slalomu vybojoval pro český tým stříbro. Výborný výkon 

ve druhém kole slalomu předvedl moravskotřebovský lyžař 

Václav Mačát, který se třetím nejlepším časem ve slalomové 

části vyhoupnul až na skvělé čtvrté místo v celkovém pořadí 

superkombinace. Česká reprezentace získala v italském Monte 

Campione ze čtyř závodů celkem pět cenných kovů (4-1-0) 

a stala se tak, společně s Japonskem, nejúspěšnější výpravou na 

juniorském mistrovství světa.

S výraznou podporou OR-CZ spol. s r.o., která je již deva-

tenáct let hlavním partnerem „travařů“, se podařilo zajistit také 

start reprezentace ČR ve všech podnicích Světového poháru 

2018. Celkově se ve Světovém poháru nejvýše z našich probo-

jovali Martin Barták na třetím  místě a Alena Veselá byla cel-

kově šestá. Družstvo Českých lyžařů skončilo třetí v hodnocení 

národů.

Konečné pořadí SP 2018:
Muži: 
1. Frau (ITA) - 1205 
2. Hüppi (SUI) - 977 
3. Barták (CZE) - 945 

Ženy: 
1. Hetfl eisch (AUT) - 1350 
2. Gerlach (AUT) - 1185 
3. Wusitz (AUT) - 550 
4. Manzoni (ITA) - 460 
5. Gasperi (ITA) - 452 
6. Veselá (CZE) - 442 
 
Týmy: 
1. Itálie - 4853 
2. Rakousko - 4243 
3. Česko - 3547
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OR-CZ spol. s r. o.
Brněnská 19
571 01  Moravská Třebová
tel.: +420 461 361 111
fax: +420 461 319 030
e-mail: info@orcz.cz
GPS: LAT 49°45‘21“N
LONG 16°39‘39“E
www.orcz.cz

OR-CZ spol. s r. o.
pobočka Praha
Pod Višňovkou 21
140 00  Praha 4
e-mail: info@orcz.cz 
www.orcz.cz

OR-CZ spol. s r. o.
pobočka Brno
Hlinky 102
603 00 Brno
e-mail: info@orcz.cz
www.orcz.cz

OR-CZ spol. s r. o.
pobočka Hradec Králové
Resslova 935/3
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@orcz.cz
www.orcz.cz

OR-CZ spol. s r. o. SLOVAKIA
Gogolova 18
851 01  Bratislava
tel.: +421 263 814 371
fax: +421 263 814 373
e-mail: p.svetlosak@orcz.cz
www.orcz.cz

OR-NEXT spol. s r. o.
Hlinky 102
603 00  Brno
tel.: +420 734 860 994
e-mail: info@ornext.cz
www.ornext.cz

OR-NEXT spol. s r. o.
pobočka Praha
Pod Višňovkou 21
140 00  Praha 4
tel.: +420 734 860 994
e-mail: info@ornext.cz 
www.ornext.cz

www.orcz.cz
facebook.com/orcz.cz


