Client story: CzechInvest & Stavario

Digitalizovat lze i ve stavebnictví.
Startup Stavario usnadňuje práci
stavebním firmám
Josef Beneš už několik let vlastní stavební firmu a ví, kolik starostí to obnáší. Hodně času mu
vždy zabírala administrativa, proto se rozhodl najít řešení, jak se s ní co nejlépe vypořádat.
Přišel s inovativním projektem digitalizace stavebního prostředí a založil startup Stavario
(původně Vím o všem). Zúčastnil se programu CzechStarter agentury CzechInvest
a její mentoři mu pomáhali s rozvojem startupu od úplných začátků
a jeho následným uplatněním na trhu.
Digitalizovat a uspořit tím hodně času i peněz

poskytuje elektronický stavební deník, nástroje pro

lze dnes v podstatě cokoliv, i stavebnictví.

docházku, sledování nářadí a další. Dokáže chytře

Stavario nabízí majitelům stavebních společností

propojit dělníka na stavbě, zaměstnance v kanceláři

cloudovou aplikaci, která umožňuje kontrolovat

a investora stavby.

veškeré aspekty stavby na jednom místě. Firmám

Startup Stavario vyvinul aplikaci, přes kterou umožnuje spravovat online stavební deník,
evidovat docházku nebo sledovat výkon a pohyb nářadí.
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Dělníkům nabízí mobilní aplikaci, přes kterou
mohou hlásit příchod a odchod ze stavby, přebírat

Produkt už pomohl na skoro třech

nářadí nebo žádat o materiál. Ke všem jejich

tisících stavbách, využívá ho nebo

údajům mají přístup zaměstnanci v kanceláři,

testuje bezmála 200 stavebních firem

kteří projekty v online prostředí řídí a komunikují
s lidmi napříč firmou i se zákazníky. Ti mají díky

a celkem šest tisíc uživatelů. Startup

aplikaci lepší přehled o tom, co se na jejich stavbě

navíc získal už dvě investice.

děje. Mohou si zobrazit deník, ve kterém vidí,

V prvním kolem 6 milionů korun

jaké problémy dodavatel řeší, nebo fotky, které

od angel investorů Jana Jankovského

na stavbě pořizují dělníci.
Startup

Stavario

má

a Pavla Poppa a ve druhém
už

řadu

15,5 milionu korun od investičního

spokojených

fondu Nation1.

zákazníků, mezi kterými je i společnost Sanace Po.
„Díky aplikaci Stavaria jsme vyřešili problém
s docházkou všech našich zaměstnanců. Zároveň
velice oceňuji jednotlivé moduly, jako jsou
fotogalerie prováděných prací nebo evidence
skladu,“ říká Pavel Salák, jednatel Sanace Po.
Systém navíc dokáže sledovat i návratnost
investic a efektivitu projektů a snižuje tak náklady
na stavbu. „Aplikace nám velice zjednodušila
práci. Pravidelně fotíme průběh zakázky a investor,
který má přístup ke svému projektu, tak může
z pohodlí domova či kanceláře pozorovat naši
práci. Komunikace s investorem nabrala úplně jiný
rozměr a zákazníci jsou nadšeni,“ popisuje Tomáš
Barták, jednatel společnosti Zelené kolo.

Hodiny zapisování do excelovských tabulek
Zakladatel startupu Josef Beneš se ve stavebnictví
pohybuje přes dvacet let a sám se setkával
s problémy na stavbách včetně krádeží. Denně
pracoval se spoustou excelovských tabulek, ručně
přepisoval mzdy zaměstnanců a pracovní hodiny
do stavebního deníku. „Už mě všechny ty tabulky
unavovaly, a protože mi vedle stavebnictví nebyla
cizí ani oblast IT, chtěl jsem s tím něco udělat

Zakladatel startupu Stavario Josef Beneš,

a zkusit procesy zautomatizovat,“ popisuje Beneš.

který své zkušenosti se stavebnictvím

Jeho snaha se vyplatila a pozitivní ohlasy dokazují,

předává i v televizních pořadech.

že vykročil správným směrem.
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Stavario & CzechInvest
V letech 2019 a 2020 prošel Josef Beneš programem

Firma Stavario získala díky CzechInvestu potřebné

CzechStarter agentury CzechInvest, který mu

obchodní kontakty, zdokonalila svůj byznysový

umožnil využít přes 300 hodin mentoringu. Chtěl

plán a má ambice se dále rozvíjet. Beneš se však

pro svůj startup vytvořit vhodnou strategii růstu

nevěnuje jen podnikání, prosadil se například

a připravit ho na vstup investora. Obojí považoval

i v pořadu Fachmani televize Prima, kde vystupuje

za klíčové pro rozvoj svého byznysu.

jako odborný garant zkušených kutilů. Společně se
věnují rekonstrukcím staveb a seznamují diváky se

Každý z mentorů, se kterými Beneš spolupracoval,

základními technologiemi a stavebními postupy.

se

podnikání,

K tomu se objevuje i v Receptáři prima nápadů,

ale všichni měli společný cíl – vymáčknout

kde vede rubriku Listárna s Josefem Benešem

z produktu to nejlepší a pomoci mu s prodejem

a odpovídá na otázky diváků týkající se staveb.

a budováním byznysu. Věnovali se detailnímu

Stavario se také zúčastnil soutěže Vodafone

cílení na zákazníky ve stavebním sektoru a rozjeli

Nápad roku 2020, kde se probojoval mezi deset

online marketingovou komunikaci s cílem zvýšit

nejlepších startupů a umístil se na šestém místě.

povědomí o značce. Dále pro produkt hledali

Ve stejném roce byl také nominován do soutěže

vhodné partnery a vytvořili obchodní strategii, aby

CzechInvest Startup Challenge 2020, kde spolu

doladili nákupní proces. Zabývali se také právními

s dalšími devíti startupy bojoval o titul nastupující

záležitostmi, například ochranou osobních údajů.

startupové hvězdy.

zaměřoval

na

jinou

oblast

V rámci mentoringu využil Beneš i možnost
průzkumu asijského trhu, protože v něm viděl

„Už mě všechny ty tabulky unavovaly,

obrovskou příležitost, jak dosáhnout na další

a protože mi vedle stavebnictví

miliony spokojených zákazníků. Zároveň chtěl
zjistit, jestli by byl v jihovýchodní Asii o jeho

nebyla cizí ani oblast IT, chtěl jsem

produkt zájem. „Za pomoci zahraničního zástupce

s tím něco udělat a zkusit procesy

CzechInvestu a mentora jsem absolvoval několik

zautomatizovat“

obchodních

jednání

ve

Vietnamu,

Malajsii

a Kambodži. Všechna dopadla skvěle. Získal jsem

–Josef Beneš,

zpětnou vazbu na svůj produkt a přesvědčil se,

zkladatel startupu Stavario

že je to přesně to, co tady stavební firmy hledají,“
říká Beneš a dodává: „Už od začátku jsem měl
globální ambice. Tato zkušenost mi jen potvrdila,
že má cenu na expanzi do jihovýchodní Asie
i nadále pracovat.“ Vedle Asie vidí startup Stavario
potenciál růstu i v dalších částech světa, nyní se
zaměřuje na expanzi do Německa a Velké Británie.
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Dělníci mohou do aplikace vkládat fotky ze stavby, zapisovat docházku a zaměstnanci i investoři mají přehled
o průběhu stavby.

Startup Stavario umí propojit
dělníka na stavbě, zaměstnance
v kanceláři i investora stavby
a dokáže nahradit až 5 různých
systémů najednou.
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