
Komixátor je interní aktivita zaměřená jak na rozvoj uvnitř organizace, 
tak směrem k zákazníkům. 

Hlavním cílem je sběr podnětů od našich kolegů. Nejlepší nápady byly, jsou 
a budou odměněny, a zároveň se dále rozvíjejí. Cílem tohoto projektu je 
vytvořit systém neustálého zlepšování se, vytvořit komunikační kanál 
mezi zaměstnanci a managementem, zahrnout kolegy do formování 
společnosti a získávat náměty od těch, kteří znají KOMIX nejlépe. 

Několik takovýchto návrhů jsme již realizovali a jsme rádi, že se tento 
projekt ujal a daří se nám náměty úspěšně implementovat. 

KOMIXÁTOR

Dobrých lídrů není nikdy dost! Těch, o které se 
může tým opřít a kteří táhnou lidi k lepším 
výsledkům. .NET? Java? Nebo rovnou obojí? 
Pokud chceš zodpovědnost a prostor na sobě 
neustále pracovat, pak tě chceme! 

Jsme technologická firma, ale technologie 
pro mne nejsou to nejdůležitější. Jsou to lidé 
a ne technologie, kdo je kreativní, znalý, 
zodpovědný, nápaditý a kdo vytváří skuteč-
né hodnoty. Takové lidi mezi sebou rádi 
přivítáme a nabídneme jim smysluplnou 
práci na významných projektech. A když si 
sebou přinesete své originální názory, 
neotřelé nápady a třeba i ulítlý životní styl, 
budeme jenom rádi.

Tomáš, Generální ředitel

Ke KOMIXu jsem se připojil již před více než 
deseti lety. Za tu dobu jsem si prošel cestu 
od řadového obchodníka až po obchodního 
ředitele a šéfa business unity odpovědné za 
realizaci projektů ve státní správě i komerč-
ním sektoru. KOMIXu vděčím za příležitost 
a důvěru, že mi tuto cestu, jako mnohým 
dalším kolegům, umožnil. Rád ve svém 
oddělení uvítám kolegy, kteří jsou také 
připraveni se na podobnou cestu vydat. Díky 
týmu expertů poskytujeme novým kolegům 
maximální možnou podporu, aby se mohli 
stát těmi nejlepšími ve svém oboru a umož-
nili jim se podílet na zajímavých ICT projek-
tech.

David, Obchodní ředitel

Naše společnost nabízí inovativní otevřené prostředí založené na vztazích, kde si mimo špičkové vývojové 
práce na zakázkových projektech klademe také otázky a hledáme odpovědi na témata jako: 

•  Proč některé týmy drží pohromadě a jiné se rozpadají
•  Jak se mění rozložení sil v tzv. pyramidě lidských schopností
•  Jak by měl fungovat management pro facebookovou generaci
•  Co je to manažerská daň a zda je třeba ji platit
•  Na jakých pěti pilířích je třeba stavět firmy 21. století
•  Proč a jak by se měla firma v 21. století především inovovat
•  V čem jsme dobří jako jednotlivci a především jako firma
•  Moje síla pro rozvoj firmy

Jste-li zvídaví a nehledáte-li pouze profesionální práci na úrovni, ale ještě něco navíc, přidejte se k nám.

Martin, Ředitel realizace

Hledáme ale i budoucí lídry, „nezkažené“ absolventy bez nebo 
s krátkou praxí! Pokud jsi nadšenec pro svou práci, chceš na 
sobě pracovat a technologicky růst, patříš k nám! 

na vaše životopisy, dotazy 
nebo ukázky práce se těšíme 

na kariera@komix.cz!

HLEDÁME

KOMIX V DATECH

v r. 1992     jsme společnost založili 
od r. 1994   vyvíjíme systémy pro zdravotní pojišťovny 
od r. 1995   spolupracujeme s GŘC
v r. 1997     začala spolupráce s ČSSZ 
od r. 1998   poskytujeme službu testování
v r. 2004     jsme vyvinuli produkt Erian 
od r. 2006   nabízíme QlikView 
od r. 2010   máme pobočku na Ukrajině
v. r. 2011    se stal novým Ředitelem informačních
                 systémů Martin Sláma 
od r. 2013   je novým GŘ Tomáš Rutrle 
v r. 2013     jsme změnili corporate design 
v r. 2014     jsme se přestěhovali do společných
                 prostor 
od r. 2015   máme projektovou kancelář
od r. 2016   máme nový náborový design 

    KOMIX V ČÍSLECH 

33 % žen 
67 % mužů 
42 věkový průměr 
74 % VŠ diplomů 
48 kanceláří
3 patra  
13 zasedaček 
199 židlí 
1 tělocvična 
3 sprchy 
30 kg měsíční 
         spotřeba kávy
2.442 m2 kanceláří 



Už máte novou občanku? 
První pracovní den roku 2012 se začaly na několi-
ka stovkách míst po celé republice žádosti o vysta-
vení nových občanských průkazů přijímat a násled-
ně zpracovávat. Zákazník potřeboval vybudovat 
systém výdeje nových občanských průkazů včetně 
organizačního zázemí, výdejních míst v  obcích 
(novinkou bylo např. pořizování fotografií žadatelů 
při podání žádosti), zajištění centrální výroby 
průkazů v STC a vývoj softwarové aplikace, která 
by tento systém řídila. To vše během cca 4 měsíců. 
Pro zákazníka byl úspěšný start tohoto projektu 
jedním z  kroků na  cestě ke  spuštění centrálních 
registrů, které se uskutečnilo k 1. červenci 2012.

Na tomto projektu jsme využili technologií .NET, 
Java EE, biometrické technologie, integrace specia-
lizovaných HW a  SW komponent, PKI, čipové 
karty, HSM a webové služby. 

Propojili jsme informační 
systémy jednotlivých organizací 
s centrálními systémy státní 
správy. Díky tomu mohou 
obecní úřady, soudy a matriky 
provádět změny do informační-
ho systému evidence obyvatel 
přímo přes rozhraní CzechPoint. 
Pro koncového zákazníka jsme 
tak napojili informační systémy 
na základní registry a vytvořili 
IS pro výrobu, správu a evidenci 
řidičských průkazů. 

Pomocí našeho systému ERIAN odhaluje 
Generální ředitelství cel ČR možné 
podvody při vývozu a dovozu zboží, 
systém běžně kontroluje tisíce celních 
deklarací za hodinu. Další uplatnění 
našel ERIAN také v oblasti finančnictví 
a KOMIX s ním uspěl i v mezinárodních 
projektech v Srbsku a na Ukrajině. 

PROJEKTY

Vidíme nové možnosti, 
jelikož svět kolem nás se 
mění stále rychleji. Vděčíme 
za to velkou měrou 
bouřlivému rozvoji ICT 
technologií a možnostem, 
jež lidem dávají. Naším 
posláním je tyto možnosti 
proměňovat ve skutečná 
řešení, která usnadní lidem 
život, zefektivní jejich práci 
a firmám poskytnou 
dlouhodobou konkurenční 
výhodu. 

Trendem posledních let je vzhledem k neustálému vývoji webových prohlížečů přenést 
uživatelský komfort těžkých klientů do klientů lehkých. Z počátku to bylo dost obtížné, 
protože bylo nutné si vystačit jen s omezenými možnostmi HTML, které pro podobné 
věci nebylo vůbec navrženo, javascriptu a CSS. Objevily se sice i další technologie, ty se 
však časem přestaly používat (např. Flash). Na základě HTML, CSS a javascriptu si začali 
programátoři vytvářet různé utility a pomocné struktury, aby bylo možné pracovat 
efektivněji a rychleji. Pro tyto ucelené soubory funkcionalit se začal používat termín 
frontend framework. V javascriptu se ujala knihovna jQuery, která pomocí utilit umož-
ňuje programátorům snadnější ovládání a adresování HTML prvků. V poslední době jsou 
hodně zmiňované i frameworky Bootstrap a AngularJS. Bootstrap je sada nástrojů 
usnadňující práci s typografií, tvorbu layoutu, vytváření elementů uživatelského rozhra-
ní a zároveň ošetřuje zobrazování napříč platformami (tzn. nejen pro PC, ale i pro 
mobilní zařízení). AngularJS je sada javascriptových utilit, která učí HTML „nové triky“ 
(především se jedná o reakce na vstupy od uživatele, jako např. filtrování seznamu 
položek na základě zapisovaného textu uživatelem přímo na klientovi, …). Podobných 
frameworků existuje samozřejmě víc, ale to už případně osobně :-).

Po vydání Java EE 7 se pomalu formuje 
i Java EE 8, která by konečně měla 
přinést standard MVC, což potěší hlavně 
vývojáře na mobilních platformách, 
JCache, Deployment Configuration, JSON 
Binding a Processing a mnohé další. 
Zkrátka to, co ve Springu již pár let 
máme k dispozici :-). Očekávaný release 
je v první polovině 2017. Nové projekty 
již stavíme nad Java SE 8.

Každý rok pro naše kolegy připravuje HR oddělení 
několik firemních akcí. Největší účastí se pyšní 
Vánoční večírek (např. poslední dva večírky se 
uskutečnily v Malostranské besedě a Kině Oko) 
a akce s názvem Vyhodnocení roku, kde si 
každoročně shrneme uplynulý rok a zároveň si 
stanovíme plány na rok následující (pro představu 
jsme tyto akce realizovali ve sportovním areálu 
Mrázovka nebo na Císařské louce). 

Pro aktivnější z nás pak realizujeme 
sportovní turnaje – badminton, beach 
volejbal, motokáry, … a mezi naše komor-
nější akce patří např. Piknik nebo Mikuláš-
ská. Na tyto společné setkání se snažíme zvát 
i naše kolegyně na mateřské dovolené nebo 
kolegy, se kterými jsme se loučili opravdu 
těžce. 

Účast na našich akcích je zcela dobrovolná, 
naším cílem není kolegy nutit do povinných 
teambuildingů apod. Zároveň se snažíme 
o to, aby měli všichni možnost vyjádřit se 
k plánovanému programu, abychom 
neplánovali cokoli, co by naše kolegy 
nezajímalo. 

Jedním z našich cílů je sledovat a 
vnímat, co naše kolegy baví a čím 
bychom je mohli potěšit. Neřídíme se 
věkovými rozdíly a snažíme se být také 
genderově vyvážení. 

Přidejte se k nám a sami uvidíte! 

Matěj 
Junior Account Manager

Nastoupil k nám jako 
podpora produktu, nyní 
posílil náš obchodní tým 
a aktivně se zapojuje do 
prodeje našich produktů 
a řešení.

Zuzka  
Specialistka reportingu

Už od roku 2009 je 
Zuzka posilou 
obchodního týmu. 
Po 3 letech strávených 
na mateřské dovolené 
se díky zkrácenému 
úvazku mohla zapojit 
zpět do pracovního 
procesu. 

Jakub
Java programátor

Jakub je naší posilou 
teprve od roku 2015 
a mezi tím stíhá 
studovat na UK. Kromě 
lezení po skalách a 
kiteboardingu je jeho 
velkou vášní Java :-).

Petra   
HR Manager 

Petra je sportovní 
a kulinární nadšenkyní, 
což se jí skvěle daří 
promítnout do různých 
firemních akcí. V KMX 
je od roku 2011 a za tu 
dobu o nás leccos ví :-). 

Mirek 
Vedoucí .NET oddělení

V roce 2012 nastoupil do 
KOMIXu Mirek na pozici
Programátora a již po roce
dostal na starosti celé .NET 
oddělení. Za to, jak se 
o svůj tým stará má od 
nás palec nahoru! 

Honzo, nastoupil jsi k nám ještě jako aktivní student VŠ, jak to šlo dohromady? 

Ze začátku to byla docela dřina, protože jsem původně v tom semestru neočekával, 
že budu pracovat, takže jsem si ve škole docela naložil. Nicméně díky vstřícnému 
přístupu kolegů se to povedlo skloubit ku prospěchu všech. Následující 2 semestry už 
jsem měl na starosti pouze diplomku a státnice, což už šlo lépe a navíc diplomku 
jsem mohl psát na praktické téma týkající se mé práce s QlikView v KOMIXu.

Nyní už pracuješ „na plný plyn“, stíháš hrát v kapele, tancovat a k  tomu jezdit 
k našim zákazníkům. Jde to všechno vůbec skloubit?

Samozřejmě :-) V KOMIXu se, myslím, docela dbá na to, aby práce byla zvládnutel-
ná v normální pracovní době, takže po večerech je času dost, jen si člověk musí 
zvyknout, že domů přichází po deváté, volný večer má tak jednou týdně a volný 
víkend jednou za půl roku... A to se toho vždycky nahromadí tolik ostatního, že 
vlastně stejně je co dělat. 

Co pro tebe práce v KOMIXu znamená? 

KOMIX je dostatečně věhlasná firma, abych se dostal k práci na zajímavých zakáz-
kách u největších společností v ČR. Zároveň si zachovává „lidskou tvář“ tak málo 
známou z různých nadnárodních korporací svázaných často nesmyslnými pravidly. 
Vážím si toho, že vše je řešitelné, na čemkoli se dá rozumně dohodnout. Díky práci 
v KOMIXu mám možnost nahlédnout pod pokličku různých odvětví a do různých 
firem, což mě neustále obohacuje a rozvíjí. Také jsem poznal, jak vypadá kvalitní 
tým a jak je důležité pracovat se správnými lidmi. Když se mi něco povede, 
v KOMIXu to ocení. To vše není v dnešní době samozřejmostí a toho si zase cením já.

Petře, prošel sis u nás za dobu svého působení různými 
pozicemi jako Programátor, Analytik, Architekt, Projektový 
manažer, … Nyní jsi Vedoucí expertního týmu, jak bys svou 
dlouhou praxi v KOMIXu shrnul? 

Myslím, že se jedná o typický profesní vývoj inženýra – 
člověk začíná něčím, co si myslí, že celkem už umí ze školy 
(programátor). Nabývá zkušeností z  různých projektů, což 
mu postupně umožňuje nejen dělat věci, které vymyslel 
někdo jiný, ale také nová řešení navrhovat a dávat jim směr 
(architekt). A pak dostane důvěru a je „strčen“ do něčeho, 
co se sice nikde moc neučil, ale sám věří, že to zvládne 
(manažer). Přičemž napoprvé si dost nabije ústa. A když ho 
to úplně neodradí, tak v tom pokračuje a učí se pracovat 
s  lidmi, týmem, což je taky svým způsobem budování 
systémů, jen trochu jiné povahy. 

Zvládáš dojíždění z Písku, rodinu a odpovědnou práci. Je to 
náročné? 

Když se k tomu přidá ještě rekonstrukce staršího rodinného 
domku, kterou, doufejme, letos dokončíme, tak toho někdy 
je opravdu až moc. KOMIX mi ovšem umožňuje pracovat 2 
dny v týdnu z domova, cestováním tedy tolik času nestrávím 
a celkově si mohu pracovní dobu uzpůsobit i svým potřebám. 
Což je opravdu velká výhoda. A člověka to zároveň učí si věci 
dopředu plánovat a mít v nich aspoň trochu řád.

Již přes 20 let úspěšně aplikuje-
me moderní informační 
technologie v klíčových státních 
institucích i významných 
společnostech. Zakládáme si na 
tom, že naše řešení jsou efektivní 
a spolehlivá. Realizované projekty 
mají silné zázemí v našem 
různorodém kolektivu, kde se 
doplňují znalosti zkušených 
odborníků se svěžestí, kreativitou 
a elánem mladších kolegů. 
Společně sdílíme vášeň pro 
hledání jednoduchých odpovědí 
na složité otázky a spolu se 
zákazníkem vytváříme unikátní 
know-how, které nám umožňuje 
nalézat společná, často neotřelá 
řešení. 

NE, 
NEKRESLÍME 
KOMIKSY :-)  

TECHNONEWS 

FIREMNÍ AKCE 

Honza 
Analytik BI 

Petr
Vedoucí expertního 
týmu    
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Zkrátka to, co ve Springu již pár let 
máme k dispozici :-). Očekávaný release 
je v první polovině 2017. Nové projekty 
již stavíme nad Java SE 8.

Každý rok pro naše kolegy připravuje HR oddělení 
několik firemních akcí. Největší účastí se pyšní 
Vánoční večírek (např. poslední dva večírky se 
uskutečnily v Malostranské besedě a Kině Oko) 
a akce s názvem Vyhodnocení roku, kde si 
každoročně shrneme uplynulý rok a zároveň si 
stanovíme plány na rok následující (pro představu 
jsme tyto akce realizovali ve sportovním areálu 
Mrázovka nebo na Císařské louce). 

Pro aktivnější z nás pak realizujeme 
sportovní turnaje – badminton, beach 
volejbal, motokáry, … a mezi naše komor-
nější akce patří např. Piknik nebo Mikuláš-
ská. Na tyto společné setkání se snažíme zvát 
i naše kolegyně na mateřské dovolené nebo 
kolegy, se kterými jsme se loučili opravdu 
těžce. 

Účast na našich akcích je zcela dobrovolná, 
naším cílem není kolegy nutit do povinných 
teambuildingů apod. Zároveň se snažíme 
o to, aby měli všichni možnost vyjádřit se 
k plánovanému programu, abychom 
neplánovali cokoli, co by naše kolegy 
nezajímalo. 

Jedním z našich cílů je sledovat a 
vnímat, co naše kolegy baví a čím 
bychom je mohli potěšit. Neřídíme se 
věkovými rozdíly a snažíme se být také 
genderově vyvážení. 

Přidejte se k nám a sami uvidíte! 

Matěj 
Junior Account Manager

Nastoupil k nám jako 
podpora produktu, nyní 
posílil náš obchodní tým 
a aktivně se zapojuje do 
prodeje našich produktů 
a řešení.

Zuzka  
Specialistka reportingu

Už od roku 2009 je 
Zuzka posilou 
obchodního týmu. 
Po 3 letech strávených 
na mateřské dovolené 
se díky zkrácenému 
úvazku mohla zapojit 
zpět do pracovního 
procesu. 

Jakub
Java programátor

Jakub je naší posilou 
teprve od roku 2015 
a mezi tím stíhá 
studovat na UK. Kromě 
lezení po skalách a 
kiteboardingu je jeho 
velkou vášní Java :-).

Petra   
HR Manager 

Petra je sportovní 
a kulinární nadšenkyní, 
což se jí skvěle daří 
promítnout do různých 
firemních akcí. V KMX 
je od roku 2011 a za tu 
dobu o nás leccos ví :-). 

Mirek 
Vedoucí .NET oddělení

V roce 2012 nastoupil do 
KOMIXu Mirek na pozici
Programátora a již po roce
dostal na starosti celé .NET 
oddělení. Za to, jak se 
o svůj tým stará má od 
nás palec nahoru! 

Honzo, nastoupil jsi k nám ještě jako aktivní student VŠ, jak to šlo dohromady? 

Ze začátku to byla docela dřina, protože jsem původně v tom semestru neočekával, 
že budu pracovat, takže jsem si ve škole docela naložil. Nicméně díky vstřícnému 
přístupu kolegů se to povedlo skloubit ku prospěchu všech. Následující 2 semestry už 
jsem měl na starosti pouze diplomku a státnice, což už šlo lépe a navíc diplomku 
jsem mohl psát na praktické téma týkající se mé práce s QlikView v KOMIXu.

Nyní už pracuješ „na plný plyn“, stíháš hrát v kapele, tancovat a k  tomu jezdit 
k našim zákazníkům. Jde to všechno vůbec skloubit?

Samozřejmě :-) V KOMIXu se, myslím, docela dbá na to, aby práce byla zvládnutel-
ná v normální pracovní době, takže po večerech je času dost, jen si člověk musí 
zvyknout, že domů přichází po deváté, volný večer má tak jednou týdně a volný 
víkend jednou za půl roku... A to se toho vždycky nahromadí tolik ostatního, že 
vlastně stejně je co dělat. 

Co pro tebe práce v KOMIXu znamená? 

KOMIX je dostatečně věhlasná firma, abych se dostal k práci na zajímavých zakáz-
kách u největších společností v ČR. Zároveň si zachovává „lidskou tvář“ tak málo 
známou z různých nadnárodních korporací svázaných často nesmyslnými pravidly. 
Vážím si toho, že vše je řešitelné, na čemkoli se dá rozumně dohodnout. Díky práci 
v KOMIXu mám možnost nahlédnout pod pokličku různých odvětví a do různých 
firem, což mě neustále obohacuje a rozvíjí. Také jsem poznal, jak vypadá kvalitní 
tým a jak je důležité pracovat se správnými lidmi. Když se mi něco povede, 
v KOMIXu to ocení. To vše není v dnešní době samozřejmostí a toho si zase cením já.

Petře, prošel sis u nás za dobu svého působení různými 
pozicemi jako Programátor, Analytik, Architekt, Projektový 
manažer, … Nyní jsi Vedoucí expertního týmu, jak bys svou 
dlouhou praxi v KOMIXu shrnul? 

Myslím, že se jedná o typický profesní vývoj inženýra – 
člověk začíná něčím, co si myslí, že celkem už umí ze školy 
(programátor). Nabývá zkušeností z  různých projektů, což 
mu postupně umožňuje nejen dělat věci, které vymyslel 
někdo jiný, ale také nová řešení navrhovat a dávat jim směr 
(architekt). A pak dostane důvěru a je „strčen“ do něčeho, 
co se sice nikde moc neučil, ale sám věří, že to zvládne 
(manažer). Přičemž napoprvé si dost nabije ústa. A když ho 
to úplně neodradí, tak v tom pokračuje a učí se pracovat 
s  lidmi, týmem, což je taky svým způsobem budování 
systémů, jen trochu jiné povahy. 

Zvládáš dojíždění z Písku, rodinu a odpovědnou práci. Je to 
náročné? 

Když se k tomu přidá ještě rekonstrukce staršího rodinného 
domku, kterou, doufejme, letos dokončíme, tak toho někdy 
je opravdu až moc. KOMIX mi ovšem umožňuje pracovat 2 
dny v týdnu z domova, cestováním tedy tolik času nestrávím 
a celkově si mohu pracovní dobu uzpůsobit i svým potřebám. 
Což je opravdu velká výhoda. A člověka to zároveň učí si věci 
dopředu plánovat a mít v nich aspoň trochu řád.

Již přes 20 let úspěšně aplikuje-
me moderní informační 
technologie v klíčových státních 
institucích i významných 
společnostech. Zakládáme si na 
tom, že naše řešení jsou efektivní 
a spolehlivá. Realizované projekty 
mají silné zázemí v našem 
různorodém kolektivu, kde se 
doplňují znalosti zkušených 
odborníků se svěžestí, kreativitou 
a elánem mladších kolegů. 
Společně sdílíme vášeň pro 
hledání jednoduchých odpovědí 
na složité otázky a spolu se 
zákazníkem vytváříme unikátní 
know-how, které nám umožňuje 
nalézat společná, často neotřelá 
řešení. 

NE, 
NEKRESLÍME 
KOMIKSY :-)  

TECHNONEWS 

FIREMNÍ AKCE 

Honza 
Analytik BI 

Petr
Vedoucí expertního 
týmu    



Komixátor je interní aktivita zaměřená jak na rozvoj uvnitř organizace, 
tak směrem k zákazníkům. 

Hlavním cílem je sběr podnětů od našich kolegů. Nejlepší nápady byly, jsou 
a budou odměněny, a zároveň se dále rozvíjejí. Cílem tohoto projektu je 
vytvořit systém neustálého zlepšování se, vytvořit komunikační kanál 
mezi zaměstnanci a managementem, zahrnout kolegy do formování 
společnosti a získávat náměty od těch, kteří znají KOMIX nejlépe. 

Několik takovýchto návrhů jsme již realizovali a jsme rádi, že se tento 
projekt ujal a daří se nám náměty úspěšně implementovat. 

KOMIXÁTOR

Dobrých lídrů není nikdy dost! Těch, o které se 
může tým opřít a kteří táhnou lidi k lepším 
výsledkům. .NET? Java? Nebo rovnou obojí? 
Pokud chceš zodpovědnost a prostor na sobě 
neustále pracovat, pak tě chceme! 

Jsme technologická firma, ale technologie 
pro mne nejsou to nejdůležitější. Jsou to lidé 
a ne technologie, kdo je kreativní, znalý, 
zodpovědný, nápaditý a kdo vytváří skuteč-
né hodnoty. Takové lidi mezi sebou rádi 
přivítáme a nabídneme jim smysluplnou 
práci na významných projektech. A když si 
sebou přinesete své originální názory, 
neotřelé nápady a třeba i ulítlý životní styl, 
budeme jenom rádi.

Tomáš, Generální ředitel

Ke KOMIXu jsem se připojil již před více než 
deseti lety. Za tu dobu jsem si prošel cestu 
od řadového obchodníka až po obchodního 
ředitele a šéfa business unity odpovědné za 
realizaci projektů ve státní správě i komerč-
ním sektoru. KOMIXu vděčím za příležitost 
a důvěru, že mi tuto cestu, jako mnohým 
dalším kolegům, umožnil. Rád ve svém 
oddělení uvítám kolegy, kteří jsou také 
připraveni se na podobnou cestu vydat. Díky 
týmu expertů poskytujeme novým kolegům 
maximální možnou podporu, aby se mohli 
stát těmi nejlepšími ve svém oboru a umož-
nili jim se podílet na zajímavých ICT projek-
tech.

David, Obchodní ředitel

Naše společnost nabízí inovativní otevřené prostředí založené na vztazích, kde si mimo špičkové vývojové 
práce na zakázkových projektech klademe také otázky a hledáme odpovědi na témata jako: 

•  Proč některé týmy drží pohromadě a jiné se rozpadají
•  Jak se mění rozložení sil v tzv. pyramidě lidských schopností
•  Jak by měl fungovat management pro facebookovou generaci
•  Co je to manažerská daň a zda je třeba ji platit
•  Na jakých pěti pilířích je třeba stavět firmy 21. století
•  Proč a jak by se měla firma v 21. století především inovovat
•  V čem jsme dobří jako jednotlivci a především jako firma
•  Moje síla pro rozvoj firmy

Jste-li zvídaví a nehledáte-li pouze profesionální práci na úrovni, ale ještě něco navíc, přidejte se k nám.

Martin, Ředitel realizace

Hledáme ale i budoucí lídry, „nezkažené“ absolventy bez nebo 
s krátkou praxí! Pokud jsi nadšenec pro svou práci, chceš na 
sobě pracovat a technologicky růst, patříš k nám! 

na vaše životopisy, dotazy 
nebo ukázky práce se těšíme 

na kariera@komix.cz!

HLEDÁME

KOMIX V DATECH

v r. 1992     jsme společnost založili 
od r. 1994   vyvíjíme systémy pro zdravotní pojišťovny 
od r. 1995   spolupracujeme s GŘC
v r. 1997     začala spolupráce s ČSSZ 
od r. 1998   poskytujeme službu testování
v r. 2004     jsme vyvinuli produkt Erian 
od r. 2006   nabízíme QlikView 
od r. 2010   máme pobočku na Ukrajině
v. r. 2011    se stal novým Ředitelem informačních
                 systémů Martin Sláma 
od r. 2013   je novým GŘ Tomáš Rutrle 
v r. 2013     jsme změnili corporate design 
v r. 2014     jsme se přestěhovali do společných
                 prostor 
od r. 2015   máme projektovou kancelář
od r. 2016   máme nový náborový design 

    KOMIX V ČÍSLECH 

33 % žen 
67 % mužů 
42 věkový průměr 
74 % VŠ diplomů 
48 kanceláří
3 patra  
13 zasedaček 
199 židlí 
1 tělocvična 
3 sprchy 
30 kg měsíční 
         spotřeba kávy
2.442 m2 kanceláří 


