
Jak nápad hodnotí odborníci

ZUZANA PAULOVICS, manažerka
programu Start it@ČSOB

Dobrý start růže přináší
Česko je dlouhodobě pova-
žováno za velmoc v oblasti
e-commerce a pandemie ná-
kupy na internetu ještě po-
sílila. Očekává se, že do konce
roku tržby dosáhnout re-
kordních 200miliard korun.
Zákazníci jsou zároveň velmi
citliví na svižnost nákupu
a delší odpovědi stránek ne-
bo dokonce jejich dočasná
nedostupnost přinášejí ob-
chodníkům okamžité ztráty.
Platforma Canarytrace po-
dobným nedostatkům účin-
ně předchází, takže jde o ře-
šení, kterémá budoucnost.
Pro úspěch podnikatele

bude rozhodující, abymaji-
telům e-shopů jasnou řečí
vy-světlil přímou souvislost
me-zi dostupností konkrét-
ního webu amezi výnosy

– a tedy aby
celý trh tak
trochu evan-
gelizoval.
Předpokla-
dem dalšího
úspěchu však budou i dopo-
ručení firem, které už novin-
ku používají. K tomu, aby
firma prosperovala, je důleži-
té vytvořit si stabilní základ-
nu opakujících seměsíčních
příjmů a z nich pak financo-
vat další vývoj. Jednorázové
obchodní operace jsou sice
skvělé, ale vyžadují značné
úsilí při získávání stále no-
vých zakázek. Vzhledem k to-
mu, že řešení Canarytrace již
využívají i zavedené inter-
netové obchody, domnívám
se, že RadimDaniel Pánek už
v této chvíli napůl vyhrál.

MICHAL HARÁSEK,
spoluzakladatel společnosti Tymbe

Funkční web je dnes solí byznysu
Rapidní růst e-commerce vy-
tvořil z virtuálního světa vy-
soce konkurenční prostředí.
Platforma Canarytrace se
velmi dobře trefuje do nyněj-
šího trendu náročných zá-
kazníků, pro které jsou hlad-
ký průběh nákupu online
a rychlost dodání klíčové. Ja-
kýkoliv zádrhel je nyní o řád
bolestivější, jelikož na dodá-
ní je stále méně času a doru-
čení zboží ještě téhož dne již
není fantasií, ale realitou. Při
nefunkčnosti navíc ve větši-
ně případů zákazník z webu
ihned odchází. Přitom „bugy“
(v hantýrce programátorské
chyby, pozn. red.) bývají přes
veškerou péči vývojářů sou-
částí každého systému. Kdo
říká, že je nemá, tak dosti
pravděpodobně neříká prav-

du. V tomto
případě je
důležité chy-
bu co nejdříve
odhalit a od-
stranit. Dokážu si
tedy představit, že řešení
podnikatele Radima Daniela
Pánka se brzy uplatní nejen
v Česku, ale i v zahraničí.
Jako největší tuzemský

zprostředkovatel brigád fun-
gující výhradně online se
v Tymbemůžeme podepsat
pod tvrzení, že čas je zde na-
prosto určujícím faktorem.
V současném období zvýšené
poptávky po pracovní síle při
opožděné reakci hrozí, že zá-
jemci si budou hledat brigá-
du jinde. Kvalitní a vždy
funkční web je proto solí
dnešního podnikání.

Podnikatelské tipy a nápady. Dnes na příkladu Radima Daniela Pánka

Funkčnost počítačových
aplikací střeží digitální kanárek
JOZEF GÁFRIK

S
trochou nadsázky
lze říct, že na po-
čátku našeho dneš-
ního podnikatel-
ského příběhu byl –

kanár. Horníci si jej svého
času brali do podzemí, aby
signalizoval obsahmetánu
v ovzduší. Byl-li vysoký, pták
padal z bidla, což bylo názor-
ným signálem nebezpečí.
Šestatřicetiletý podnikatel

Radim Daniel Pánek z Liber-
ce využil tohoto příměru
v novodobých podmínkách,
pouze už tentomilý žlutý
ptáček nevaruje horníky, ale
majitele internetových apli-
kací, a v širším smyslu inter-
netových stránek. Není však
živý, nýbrž digitální. Tak ně-
jak vznikla česká platforma
Canarytrace. Tvůrce jí však
dal anglický název, protože
– jak říká – ve světě infor-
mačních technologií je an-
gličtina univerzálním jazy-
kem, a navíc chce s tímto
řešením co nevidět prorazit
i do velkého světa.

ZKOUŠKAOHNĚM
Platformu nabízí společnost
s ručením omezeným
Rdpanek Labs, kte-
rá se specializuje
na otázky sou-
visející s výko-
nem firemních
webových sys-
témů. Aby věci
rozuměl i laik,
uveďme, že jde
o zatěžování
systémů a simu-
laci produkční zátěže.
Jako příklad lze uvést
přípravu velkých prodejních,
reklamních amarketingo-
vých akcí.

„Minulý rok jsem do pro-
jektu Canarytrace postupně
přizval výborné lidi. Míříme
do zahraničí a chceme být
jedničkou v oboru, tedy zauj-
moutmísto vedle známých
technologických firem ak-
tivních v této oblasti. Hlídá-
me, jestli jsou webové apli-
kace v pořádku, jestli řádně
fungují a jestli jsou zkuše-
nosti uživatelů pozitivní. Ma-

jitele upozorníme do
tří minut, že apli-
kace je nedo-
stupná nebo se
výrazně zpo-
malila, takže
hrozí, že zá-
kazník odej-
de za náku-
pem jinam,“
charakterizuje
záměr Radim

Daniel Pánek.
Společnost vznikla lo-

ni a řádné zaměstnance za-
tím nemá, jen spolupracov-
níky. Lze si však domyslet, že

covidová krize dodala tomu-
to druhu podnikání křídla,
vždyť internetové prodejny
zažily nebývalý rozmach. Li-
dé zatížili webové aplikace,
což vedlo nejen ke zvýšení
poptávky po vývojářích, ale
také ke zvýraznění rychlosti
a dostupnosti webových ap-
likací. Pomoci od státu spo-
lečnost nevyužila, neboť to
ani nebylo nutné: „Kapitálo-
vá náročnost je při tomto ty-
pu podnikání prakticky za-
nedbatelná. Počítačmá dnes
každý. Podnikatel nepotře-
buje ani sklady a kolegové
pracují na dálku,“ vyjmeno-
vává klady svého nápadu
majitel společnosti.

JEN ODVÁŽNĚNAPŘED
Proto nepřekvapuje ani jeho
vzkaz jiným potenciálním
zájemcům, kteří se zrovna
teď rozhodují, že i oni se vy-
dají na cestu samostatného
podnikání: „Pokud nemůže-
te najít práci jakou chcete,

vytvořte si ji! Je to sice jistá
zátěž, ale zároveň i radost.
Člověk se naučí mnoho no-
vého a také dělá nové věci.
Věci, o nichž předtím ani ne-
tušil, že se k nim jednou do-
stane. Rozhodně začněte,
není co ztratit a i v České re-
publice je spousta inkubá-
torů, které vám účinně po-
můžou – tak jako například
nám pomohl program ČSOB
pro začínající podnikatele
Start it.“
Sám se v oblasti moder-

ních technologií pohybuje už
celá léta. Profesně se věnoval
zejména vývoji webových
aplikací, ale srdcem – všemu
kolem. Byl například i zaní-
ceným účastníkem závodů
dronů, čili malých nepiloto-
vaných letadýlek – a o jeho
životním zaměření vypovídá
také fakt, že spolu s rodinou
je i nadšeným vyznavačem
cestování v obytném auto-
mobilu. Kolem roku 2012 se
zaměřil na testování progra-
mového vybavení a tomuto
směru už pak zůstal věrný.
Platforma Canarytrace

vznikla původně jako po-
mocný nástroj, dnes je však
už komplexní pomůckou
ekonomických subjektů, kte-
ré pro prodej zboží nebo slu-
žeb využívají internet. Tako-
vá služba totiž podnikům
a institucím značně snižuje
náklady na tvorbu a údržbu
aplikací.

P Článek je součástí dlouhodo-
bého seriálu redakce Dení-
ku, ČSOB a společnosti
Tymbe.

P Zájemcům radí odborníci
z praxe, škol a bank.

„Pokud
nemůžete najít

práci jakou chcete,
vytvořte si ji! Je to sice
jistá zátěž, ale zároveň
i radost. Člověk se na-
učí spoustu nového,
a také dělá nové

věci.“

RADIMDANIEL PÁNEK. Foto: Canarytrace.com

Příležitost

Radíme čtenářům
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Autoři nového sociálního projektu upozorňují na problémy lidí v těžké životní situaci

Rodičemhned po škole. Kde hledat pomoc?
JOZEF GÁFRIK

Ž
ivot není černobílý,
určité riziko „nevidi-
telnosti“ hrozí kaž-
dému. Ve studii, kte-
rá co do hloubky ne-

má v tuzemsku obdoby, ex-
perti loni podrobně analyzo-
vali českou společnost a urči-
li třináct ohrožených skupin.
V první etapě zveřejnili vý-

sledky zkoumání pěti z nich.
Jsou tomladé rodiny, chudí
studenti, samoživitelé, lidé
pracující ve stínové ekono-
mice a nedobrovolně neza-
městnaní. Všechny je po-
stupně představíme v našem
pětidílném seriálu.
Podle této studie si asi pět

tisíc párů založí rodinu ihned
po střední škole nebo ještě
během studia, většinou však
neplánovaně. Na roli rodičů
nejsou připraveni. Často ne-
dokončí studium, nemají vy-
řešené bydlení, žijí bez úspor.
„Aby uživili rodinu, při-

jmou často i hůře placenou
práci. Z pochopitelných dů-
vodů pak potomky nemohou
vychovávat tak, jak by si přá-
li, což na němůžemít celoži-
votní dopad,“ uvádí Kateři-
na Jarošová (na snímku), ma-
nažerka projektu „Neviditel-
ní“ ve společnosti Provident.
Část starostí pak přenášejí na
prarodiče. Ti pomáhají s byd-
lením, hlídáním i financemi.
Pokudmladá rodina tuto
možnost nemá, žije se jí pod-
statně hůře.
Podle Markéty Šulcové, ře-

ditelky neziskové organizace
Zajíček na koni, je pomoc
možná, avšak první krok ke

změně bývá těžký. Zmiňuje
několik cest k řešení.

PNekupovat, co není nut-
né.Dost věcí se dá půjčit od
známých nebo z pražské or-
ganizace Library of Things,
brněnské Knihovny věcí,
SharyGo, Půjčím to a pod.
A na sociálních sítíchmohou
cíleně hledat informace tře-
ba o tom, jak získat rodičov-
ský příspěvek.

PPotravinové banky. Ty
dodávají jídlo neziskovým
organizacím, které jej dále
rozdělují. Někdy se vyžaduje
i potvrzení nároku na tako-
vou pomoc. Žadateli jej vy-
dají orgány sociálně-právní
ochrany dětí. Podobně fun-
gují nábytkové banky.

PPomoc okolí.Mladé rodiny
nemusí být na všechno sa-
my. Mohou se ptát zkušeněj-
ších. Kdo chce řídit auto, jde
do autoškoly. Nějaký kurz by
se občas hodil i na rodičov-
ství. Zdarma či velmi levně
lze vyzkoušet služby Společ-
nosti pro zdravé rodičovství
Aperio, Akademii rodičov-
ství, dobročinnou organizaci
O děti postaráno atd.

PPodpora ve-
řejného sek-
toru.Mladé
rodiny bymě-
ly využít všeho,
co jim nabízí stát:
sociální příspěvky, potraviny,
vzdělávací kurzy nebo krouž-
ky pro děti.

PRole zaměstnavatele.
Značný vliv v tomto směru
mají i zaměstnavatelé. Mladí
rodiče jistě ocení specifické
benefity. Je proto dobré, když
firmy nabídnou třeba pomoc
při hlídání dětí nebo přispějí
na to, na co by jinak v roz-
počtu rodiny nezbyly peníze.

Další díl seriálu vyjde 7. února.
Více na www.neviditelní.org.

P Kdo jsou „Neviditelní“? Lidé,
kterýmpomoc státu či níz-
ký výdělek na důstojný ži-
vot nestačí. Podle odhadů
jich v ČR žije 1,3milionu.

P Požádat o pomoc rodinu, za-
městnavatele, úřad nebo ne-
ziskovou organizaci? To „Ne-
viditelní“ nemohou či ne-
umí, příp. se stydí. Lidé pra-
cující ve stínové ekonomice,
samoživitelé a nedobrovolně
nezaměstnaní stojí stát roč-
ně až 174miliard Kč.

P Na tento problém společně
upozorňujíSpotřebitelské
fórum, Centrum ekonomic-
kých a tržních analýz, Pro-
vident Financial a další za-
pojené organzace.Nenabí-
zejí jen hloubkovou analýzu,
ale takémožná řešení.řešení.řešení

O projektu

MILAN TOMÁŠEK,
manažer NN Penzijní společnosti
2022: spořte si na penzi
OTÁZKA:
S novým rokem si chci spořit
na důchod. Jak postupovat?

Petr Jonák, Příbram

ODPOVĚĎ:
Nejdůležitější je začátek ne-
odkládat a pak už spořit pra-
videlně. Nejjednodušší je za-
ložit si doplňkové penzijní
spoření, které kombinuje in-
vestování dle vybrané stra-
tegie a státní podporu. U NN
vše zvládnete i přes internet.
Podpora od státu náleží už
při měsíčním příspěvku 300
Kč. Pro získání maximálního

státního pří-
spěvku 2760
Kč za rok je
nutné spořit
alespoň 1000 Kčměsíčně
– a pokud pomýšlíte i na nej-
vyšší možný daňový odpočet
3600 Kč, průměrnýměsíční
příspěvekmusí být 3000 Kč.
Nepodceňujte ani strategii
spoření, ta také ovlivňuje cel-
kový výsledek. Doporučuji
zkusit si modelovou kalku-
lačku, která vám ukáže, kolik
si naspoříte v závislosti na
výši příspěvku, délce spoření
a zvolené strategii. Tu naši
najdete na webu penze.nn.cz.

Nová česká banka přichází
Praha – Ponese název „Part-
ners“ podle skupiny, do níž
patří, a první zákazníky ob-
slouží ve druhém pololetí.
Uvedl to ředitel této skupiny
Petr Borkovec, který veřej-
nost zároveň informoval
o hospodaření zaminulý rok.
Uvedl, že celkové tržby sku-
piny dosáhly 3,1 miliardy Kč.

Za zásadní označil zejména
vznik penzijní společnosti
Rentea a průnik na Sloven-
sko. Hlavním tahounem růs-
tu byly hypotéky, sjednané
ve výši 40miliard Kč (deseti-
procentní podíl na trhu). Jed-
norázové investice do fondů
a akcií pak vzrostly o 118 pro-
cent na 6,6miliardy Kč. (fk)
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