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Společnost MSD buduje globální inovativní IT
centrum v Praze
Praha, 23. dubna 2014 – Společnost MSD, přední globální poskytovatel produktů
a služeb v oblasti zdravotní péče, otevře v průběhu roku 2014 své globální
inovativní IT centrum v Praze. Inovativní centrum pokrývající širokou škálu
globálních IT služeb společnosti přinese ještě letos 100 nových pracovních míst
pro IT specialisty a dalších 100 nových míst vznikne po uvedení IT centra do
plného provozu v roce 2015. Finálního počtu zaměstnanců by mělo IT centrum
dosáhnout v roce 2017. Celková výše investice v prvních třech letech fungování
přesáhne jednu miliardu korun, což představuje jednu z největších IT investic
v České republice v posledních letech. Společnost MSD je známa ve Spojených
státech a Kanadě jako Merck & Co. (NYSE: MRK).
“Vývoj inovativních léčivých přípravků a řešení v oblasti zdravotní péče je dnes velmi
silně propojen s pokroky v informačních technologiích. Pokročilé IT technologie jsou
v současné době pro úspěšný vývoj nových léčivých přípravků a jejich výrobu
nezbytností,“ vysvětluje ředitel nového globálního inovativního IT centra a viceprezident
společnosti MSD John Westby.
Činnost globálního centra bude zahrnovat tyto oblasti, které budou využívány v
pobočkách a divizích MSD ve 140 zemích:
•
•
•

Inovace a rozvoj zahrnující matematické modely, business analýzy a využití
mobilních technologií.
Vývoj podnikových aplikací pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje,
ekonomiky společnosti, manažerského a projektového řízení.
Podpora klíčových aplikací a infrastruktury po celou dobu jejich životního cyklu.

Globální inovativní IT centrum podporuje společnost MSD v jejích transformačních
aktivitách, které firma ohlásila v říjnu 2013. V rámci transformace se společnost MSD
zaměří na příležitosti, které představují nejvyšší potenciál pro inovace ve zdravotní péči
a zároveň dále zvýší výkonnost firmy.

„Investice společnosti MSD do nového globálního IT centra v Praze dává jasný příklad,
jak inovativní farmaceutické společnosti podporují národní ekonomiky. Tyto společnosti
přicházejí nejen s novými příležitostmi v medicínském výzkumu, ale také v řadě dalších
oborů, kde zároveň vytváří vysoce kvalifikované pracovní pozice,“ uvedl MUDr. Václav
Novotný, MBA, generální ředitel společnosti MSD pro Českou republiku. Od roku 1992
je MSD přední inovativní farmaceutickou společností v České republice zaměřující se
biologickou léčbu, oblast vakcín, léčbu diabetu a dalších onemocnění.
Z řady dalších zvažovaných lokalit byla Praha vybrána pro vybudování globálního IT
centra především z důvodu dostupnosti lidských zdrojů v oblasti IT a dobře fungujícímu
systému vzdělávání, které tyto odborníky vychovává.
“Jsme potěšeni, že globální inovativní IT centrum poskytne příležitosti k perspektivnímu
uplatnění a kariernímu rozvoji pro širokou oblast IT expertů, data analytiků, projektových
managerů, ale též pro řadu čerstvých absolventů univerzit, kteří budou moci začít
pracovat v globální farmaceutické společnosti, která je leadrem v implementaci
progresivních technologií do svých řídících struktur. V současné době intenzivně
pracujeme s vedením univerzit na přípravě specializovaných vzdělávacích projektů pro
podporu talentovaných studentů a jejich možného kariérního uplatnění,” doplnil Westby.
O společnosti MSD
Společnost MSD patří k předním globálním poskytovatelům produktů a služeb v oblasti
zdravotní péče s cílem zlepšovat životy lidí na celém světě. MSD je obchodní název
společnosti Merck & Co., Inc., s ústředím ve Whitehouse Station, New Jersey, ve
Spojených státech. Prostřednictvím našich léků na předpis, vakcín, biologických léčiv,
volně prodejných léků a veterinárních přípravků přinášíme inovativní řešení v oblasti
zdravotní péče zákazníkům a pacientům ve více než 140 zemích světa. Náš závazek
zvyšovat přístup pacientů k zdravotní péči naplňujeme prostřednictvím celosvětových
programů a partnerství. Pro více informací navštivte webové stránky www.merck.com
nebo www.msd.cz a spojte se s námi prostřednictvím Twitteru, Facebooku či YouTube.
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu ustanovení o
„bezpečném přístavu“ (safe harbor) amerického Zákona o reformě vedení soudních
sporů ve věci soukromých cenných papírů z roku 1995 (Private Securities Litigation
Reform Act of 1995). Tato prohlášení jsou založena na současných přesvědčeních a
očekáváních managementu společnosti MSD a podléhají významným rizikům a
nejistotám. Pokud se hlavní předpoklady ukážou být nepřesné nebo dojde-li k
materializaci některého z rizik nebo nejistot, mohou se nakonec skutečné výsledky od
těch předložených ve výhledových prohlášeních výrazně lišit.

Rizika a nejistoty zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na obecné podmínky průmyslu a
konkurenci; obecné ekonomické faktory, včetně fluktuací úrokové sazby a směnného
kurzu měn; dopad regulace farmaceutického průmyslu a legislativy týkající se zdravotní
péče ve Spojených státech a mezinárodně; globální tendence v omezování nákladů na
zdravotní péči; technologický pokrok, nové výrobky a patenty získané konkurencí;
překážky související s vývojem nových výrobků, včetně získávání schválení od
příslušného regulačního orgánu; schopnost společnosti MSD přesně předvídat budoucí
podmínky trhu; výrobní potíže nebo zdržení; finanční nestabilitu mezinárodních
ekonomik a rizika svrchovaného dlužníka; závislost společnosti MSD na účinnosti svých
patentů a dalších ochranných prvků pro inovativní výrobky; a vystavení se soudním
sporům, a to včetně soudních sporů o patenty a/nebo vystavení se regulačním
opatřením.
Společnost MSD nebere na sebe žádnou povinnost veřejně aktualizovat jakákoli
výhledová prohlášení, ať už by taková aktualizace byla výsledkem nově získaných
informací, budoucích událostí nebo měla jiný původ. Další faktory, které by mohly být
příčinou toho, že se skutečné výsledky od těch popsaných ve výhledových prohlášeních
výrazně liší lze nalézt ve Formuláři 10-K Výroční zprávy společnosti MSD/Merck pro rok
2011 a v dalších dokumentech uložených touto společností u Komise pro cenné papíry
a burzy (Securities and Exchange Commission - SEC), které jsou dostupné na
internetových stránkách SEC (www.sec.gov).
###

Kontakt pro média:

MUDr. Filip Mavrov
External Affairs Director
+420 233 010 315
filip.mavrov@merck.com

Merck Sharp & Dohme, Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 233 010 111 ; Fax: +420 233 010 133

Mgr. Pavel Kříž
PR Manager
+420 233 010 130
pavel.kriz@merck.com

