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Digitální data
jsou křehké zboží

Ekonomika ve spirále, 
anebo v jiné rovnováze?
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Innov ation
Příběh vašeho úspěchu 2 | 2020  cena 69 Kč 

Ivo Vondrák:
Stáváme se 

regionem inovací 
a atraktivním 

místem pro život
s.
12



ročník: VI.
periodicita: měsíčník (10 čísel)
distribuce: předplatitelé, adresná distribuce na majitele firem, odborné konference a semináře
cena výtisku:  69 Kč, při ročním předplatném v hodnotě 828 Kč 

technické specifikace:  84 stran, formát 210 x 297+5 mm, papír 56g LWC nebo SCT, V1, 4/4, obálka 110 křída

Velký ekonomický magazín. Kombinuje lifestylová témata s odborným obsahem v oblasti investic, realit, 
řízení firem a lidských zdrojů, praktické informace pro podnikatele, manažery a živnostníky. Rozhovory 
s úspěšnými podnikateli, seriózní investiční poradenství, nejnovější poznatky v řízení firem, realitní projekty 
s významným podnikatelským potenciálem. 

HLAVNÍ SEKCE ČASOPISU:
Téma čísla – Soustředíme se na to, co podnikatele pálí nejvíce. 
Rozhovor – Využívá se velmi často k podkladu pro obálku časopisu. 
Příběh úspěchu – Za každou úspěšnou firmou stojí jeden příběh.
Reality – Realitní projekty, které opravdu stojí za pozornost. Kanceláře, byty na investici, sklady, logistické parky. 
Sekce Reality je určená pro inzerci realitních a developerských projektů. Nemovitosti jsou mezi investory stále 
oblíbenější komoditou. V přehledu se zaměříme na tři nejzajímavější segmenty – komerční nemovitosti, obytné 
nemovitosti a volné stavební plochy. Představte čtenářům Innovation svou aktuální nabídku. 64 % našich čtenářů 
zvažuje v středně dlouhodobém horizontu investovat do realit a 71 % našich čtenářů považuje investici do 
nemovitostí za jednu z nejjistějších investic vůbec!
Focus – testy vozů
Po práci – I podnikatelé musí žít. Cestování, wellness, relax, sport, rychlá auta

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE TITULU

CHARAKTERISTIKA TITULU

Wellness  
pro manažery

Nejlepší  
investiční
produkty

Kouč sem, kouč tam!

Jak si vybrat...

právo → s. 50téma → str. 16 investice → s. 22 koučink → s. 54

Daňové 
ráje světa
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Kongresy
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roku 
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STATISTICKÉ ÚDAJE

DISTRIBUCE ČASOPISU

předplatitelé 2900 výtisků

adresná distribuce na majitele firem 7600 výtisků

propagace (kongresy, veletrhy apod.) 500 výtisků

volný prodej 25 000 výtisků

ČTENÁŘI DLE POHLAVÍ

muži 66 %

ženy 34 %

ÚDAJE O ČTENÁŘÍCH

53 % majitelů firem je ve věku 25–50 let

72 % vyšší a vyšší střední socioekonomické třídy (AB)

CÍLOVÁ SKUPINA
Podnikatelé, jednatelé a majitelé malých  
a středních společností
Manažeři a střední management významných podniků ČR



FORMÁTY A CENY INZERCE

Rozměry na zrcadlo / na spad. K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. 
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
Forma podkladů: Tiskové, kompozitní pdf ve verzi 1,4 bez použití průhledností. Rozlišení obrázků barevné a stupně 
šedi minimálně 300 dpi, černobílé (pérovky) 1200 dpi. RGB barvy a přímé barvy musí být převedeny do prostoru 
CMYK. U inzerátů na spadávku nastavit její posun na 5 mm. Součet barev výtažků by neměl překročit 350 %. 
K převodu do CMYKu doporučujeme použít ICC Profil FOGRA 27. Velikost písma by neměla být menší než 7 bodů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE INZERCE

FORMÁT ROZMĚRY (mm) CENA (bez DPH)
2/1 420 × 297 189 000 Kč
1/1 210 × 297 119 000 Kč
1/2 na šířku 210 × 148 79 000 Kč
1/2 na výšku 105 × 297 79 000 Kč
1/3 na šířku 210 × 99 59 000 Kč
1/3 na výšku 70 × 297 59 000 Kč
1/4 na šířku 210 × 75 28 000 Kč
1/4 na výšku 105 × 148 28 000 Kč
1/1 strany Premium    220 000 Kč
1/2 strany Premium     110 000 Kč
2. strana obálky – 1/1   139 000 Kč
3. strana obálky – 1/1   129 000 Kč
4. strana obálky – 1/1   149 000 Kč

Vkládaná inzerce 10 g   95 000 Kč
Šerpa přes titul (přepáskování)   95 000 Kč
Vklad CD   95 000 Kč

1/2

1/2
1/1

1/3 1/4
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Innovation 1/2020 Téma Manažer rokuTéma Manažer roku Innovation 1/2020

Letošní 27. ročník soutěže Manažer roku, 
který hodnotí práci manažerů za rok 2019, 
je stejně jako celá společnost a ekonomika 
konfrontován s pandemií koronaviru. 
Pokračuje však bez ohledu na její důsledky.

Rok 2023

Konec dubna je opět nejvýznamnější manažer-
skou událostí v republice, je jí vyhlášení a ocenění 
vítězů soutěže MANAŽER ROKU. Každoročně se do 
ní hlásí a sklízejí ceny a uznání čeští i zahraniční 
manažeři působící v ČR. Ovšem 30. výročí soutěže 
je něčím výjimečným. 

Na pódium, obvykle pražského Paláce Žofín či 
Španělského sálu Pražského hradu, si vedle tu-
zemských manažerů, podnikatelů a  lídrů přišli 

MANAŽER ROKU 
míří do Evropy

text Milan Mostýn foto ČMA

prestižní ceny převzít vítězové národních kol ze 
Slovinska, Maďarska, Německa a Polska, jsou zde 
pozorovatelé z  dalších zemí. Společně s  vedením 
České manažerské asociace (ČMA), vyhlašovatelem 
a pořadatelem soutěže, předávají ocenění zástupci 
evropské manažerské asociace CEC European Ma-
nagers, sdružující milion členů a vedle oborových 
také 17 národních organizací, včetně ČMA.

Slavnostní událost si nenechali ujít předsta-
vitelé partnerských zahraničních asociací, kteří 
do Prahy doprovodili vítěze národních kol. Dosud 
„regionální“ soutěž MANAŽER ROKU se tak defini-
tivně stává evropskou záležitostí, jejímž záměrem 
je vyhledávat, hodnotit, oceňovat a  zviditelňovat 
osobnosti moderního managementu napříč celou 
Evropou.

Udělování cen 26. ročníku MANAŽER ROKU v roce 2019

skupina finalistů poukazuje na „stabilní hospo-
dářské výsledky v dobách bouřlivých změn na do-
mácím či světovém trhu“.

27. ročník soutěže nabídl uchazečům možnost 
přihlásit se do některé z  10 základních kategorií. 
Vedle klasických oborů k nim patří Manažer digitál-
ního věku, Vizionář či Manažer malého a středního 
podniku aj. Zvláštní cenou je Inovace pro udržitel - 
ný rozvoj, vyhlašovaná sesterskou Českou podnika-
telskou radou pro udržitelný rozvoj CBCSD. 

Klub manažerů roku

Vítěz loňského ročníku prof. Vladimír Mařík se 
ujal vedení Klubu Manažerů roku, tedy prestižní 
platformy, do níž se zapojují nositelé čestného 
titulu MANAŽER ROKU. V  jejím rámci se mohou 
setkávat, vyměňovat si informace, sdílet zkuše-
nosti, dojednávat byznys. Společně diskutují o no-
vých trendech řízení, obchodních příležitostech 
i  ožehavých manažerských tématech. Pod patro-
nací klubu se pořádají kulaté stoly jako oficiální 
součást doprovodného programu MSV Brno, jeho 
členové vystupují na konferencích, vyjadřují se 
k aktuální situaci či trendům.

Za připomenutí stojí, že v den 100letého výročí 
vzniku republiky se v Obecním domě v Praze sešla 
28. října 2018 desítka Manažerů čtvrtstoletí a dal-
ší Manažeři roku, aby společně pokřtili knihu 100 
let od začátku svobodného podnikání v Českoslo-
vensku. Letos ČMA v souvislosti s 30. výročím od 
svého založení vydala knihu pod názvem Návrat 
k prosperitě, kde nemalou část autorů tvoří čle-
nové Klubu Manažerů roku. Kniha je zájemcům 
k dispozici v kanceláři ČMA. ×

Říjen 2020

Uvedený záměr není fikcí, nýbrž jednou z priorit 
ČMA, která má Evropě představit naše nejlepší 
manažery, podnikatele, lídry. 

„Chtěli bychom uspořádat evropskou soutěž 
ve stylu  MANAŽER ROKU, neboť  v  rámci Evro-
py žádné takové společné klání neexistuje,“ říká 
Petr Kazík, prezident ČMA a předseda odborné 
Hodnotitelské komise, a  dodává: „My máme za 
sebou řadu zkušeností s národními koly, proto 
bychom  je chtěli přenést dál a  nabídnout  pro-
stor  pro vyhledávání a  oceňování manažerů ve 
všech evropských státech. Myslím, že bychom tak 
poukázali na globální rozměr manažerské pro-
fese a našli další styčné body pro vzájemnou in-
spirativní komunikaci.“

ČMA od svého loňského vstupu do CEC Europe-
an Managers vyjednává o pořádání soutěže s je-
jím vedením, zejména s prezidentem Ludgerem 
Ramme. Ten je k záměru vstřícný a s organizací 
a kvalitou soutěže má zkušenosti. Již v roce 2018 
v souvislosti s 25 lety soutěže předával na Praž-
ském hradě ceny Manažerům čtvrtstoletí. Sou-
těž považuje za motivační. „Manažeři nyní čelí 
a  i  v  dalších letech budou čelit silným výzvám. 
Rád bych jim popřál jasnost, účel práce a zejmé-
na motivaci k řešení těchto výzev,“ říká Ludger 
Ramme.

27. ročník soutěže a covid

Letošní 27. ročník soutěže, který hodnotí práci 
manažerů za rok 2019, je stejně jako celá společ-
nost a  ekonomika, konfrontován s  pandemií ko-
ronaviru. Situace, dopadající nepříznivě na firmy, 
organizace a instituce, soutěžím a jejich pořádá-
ní nenahrává. Nejenže se posunul termín vyhlá-
šení vítězů z  konce dubna na 21. října 2020, ale 
řada nominovaných zájemců nakonec zaváhala 
s účastí s tím, že si nejsou jisti oceněním a pro-
pagací ve chvíli, kdy jim například klesají zakáz-
ky a obraty a hospodaření je rizikovější. Součástí 
kritérií hodnocení manažerů je totiž i jistá míra 
„udržitelnosti“. Nakonec se do finále probojovalo 
38 účastníků, méně než v předchozích ročnících. 
Hodnotitelská komise se ale shoduje v  tom, že 
soutěž a kvalita finalistů tím neutrpěla.

Jistě poučná je analýza manažerských počinů 
finalistů, z  nichž můžeme vysledovat určité tren-
dy. Zhruba 30 procent z nich vstoupilo do soutěže 
s tím, že se jim podařilo vybudovat „tým spokoje-
ných, kreativních a  inovativních lidí, kteří vytvá-
řejí prosperující společnost“. Podobně početná 
skupina finalistů zmiňuje „změnu způsobu řízení 
a  transformaci“. Přibližně třetina respondentů 
hovoří o manažerském úspěchu v souvislosti s ino-
vacemi, například přechodem na automatizovaný 
provoz, s investicí či rozběhnutím start-upu. Menší 

O soutěži MANAŽER ROKU 
Již 27 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje 
nejlepší manažery a úspěšné osobnosti z řad 
podnikatelů a lídrů. Řadí se mezi TOP 10 nejuzná-
vanějších soutěží v České republice. Jedinečná je 
v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, 
profesemi a regiony. Je prezentací moderních, 
úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finá-
le se za čtvrtstoletí dostalo téměř 1700 osobností, 
nejvyšším titulem Manažer roku a Manažerka 
roku bylo oceněno 63 z nich.
Vyhlašovatelem a organizátorem je Česká mana-
žerská asociace, dobrovolné nezávislé sdružení 
řídicích pracovníků – manažerů. Jejím posláním 
je působit na rozvoj odborných schopností 
manažerů. V běžných dobách ČMA pořádá na 
100 akcí ročně, většinou ve svých regionálních 
a odborných klubech. Je spoluzakladatelem české 
pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný 
rozvoj CBCSD. Je členem asociace manaže-
rů CEC European Managers.

Informace o České manažerské asociaci: 
www.cma.cz.
Informace o soutěži: 
www.manazerroku.cz.
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D
nes je franšízantem 
OK POINTU Praha 3 
– Žižkov a  regionál-
ním ředitelem senio-
rem společnosti Bro-
ker Consulting. I  po 

těch letech ho práce baví, a to čím dál 
více. Dává mu smysl i energii.

Jaká byla vaše osobní cesta k pozici 
ředitele Broker Consultingu a fran-
šízanta OK Pointu? A co vás přivedlo 
k práci finančního poradce?
Do Broker Consultingu jsem nastoupil 
před 15 lety. Přitahovala mě příležitost 
připravované důchodové reformy, že li
di budou muset převzít odpovědnost do 
vlastních rukou a na důchod si spořit 

Michal Koubek:  
Klienti začali brát finance mnohem vážněji

K práci finančního poradce přilákal Michala Koubka 
před 15 lety rozjezd důchodové reformy, ve které viděl 

obchodní příležitost. 

text Redakce foto Broker Consulting

skvělé vztahy v  širším vedení, je to 
skoro takový rodinný podnik. Sdílíme 
spoustu věcí, podporujeme se navzá
jem. To se třeba projevilo na jaře v době 
karantény, kde jsme na rozdíl od mno
ha ostatních firem vykazovali nárůsty. 
Umíme se vzájemně podpořit, inspiro
vat a sdílet zkušenosti.

Když si už člověk myslí, že všechno 
umí a zná, tak náš zakladatel Petr Hru
bý s  generálním ředitelem Vilémem 
Podliskou něco vymyslí – a  člověk se 
zase začíná učit novým věcem. To vám 
nedovolí vyhořet. Naopak! Tahle práce 
mě baví čím dál více! 

Co je podmínkou takového mana-
žerského úspěchu, jako je ten váš?
Je důležité brát to vážně, vidět v tom bu
doucnost a  svým vlastním přístupem 
přitahovat podobné lidi, a ty podporovat. 
Já buduji svůj tým na vztazích a podpoře.

Získal jste spoustu ocenění, co po-
važujete za svůj největší úspěch – 
a naopak neúspěch?
Jedna věc je mít úspěch, ale těžší je to 
zopakovat. Já jsem držák, 15 let se dr
žím mezi nejlepšími. Téměř každý rok 
při oceňování v rámci společnosti jsem 
tzv. na pódiu. A když někdy náhodou ne, 
nevzdávám se, takže vzápětí následuje 
enormní růst. Majitel firmy Petr Hrubý 
o mně říká, že jsem jako kočka, která 
má spoustu životů.

Dokázal jsem překonat spoustu pře
kážek tam, kde by to jiní vzdali. A to mi 
pomohlo vyrůst a posunout se dál.

Jak jste připraveni na podzimní 
vlnu covid-19? A  co nyní s  klienty 
nejčastěji řešíte?
Klienti začali brát finance mnohem váž
něji, řeší více svoji ochranu a  ochranu 
svého zdraví. Chtějí mít jistotu, že jejich 
pojistka je opravdu ochrání a  nebude 
plná výluk. Dále potřebují klienti řešit fi
nanční rezervy a odklady splátek. Snaží
me se jim vysvětlit, že pokud není odklad 
splátek nezbytně nutný, ať to nedělají. 
V budoucnu by se jim to mohlo vymstít. 
To jim většinou v jejich bankách neříkají.

A s lidmi, kteří peníze mají, řešíme 
investice a zhodnocení majetku. Celko
vě pak upravit takto: Investujeme do 
portfolií či jednotlivých fondů nebo do 
investičních nemovitostí.  A vybírat je 

fakt z čeho. Na trhu je k dispozici přes 
1000 otevřených podílových fondů s růz
ným zaměřením a co se týká nemovi
tostí, tak momentálně máme 96  deve
loperských projektů, takže nemusíme 
nikomu nic nutit. Buď to máme „na 
skladě“, nebo to „naskladníme“. Prav
da ale je, že investiční nemovitost není 
pro každého.

Mluvíte o  investičních nemovitos-
tech. Nabízíte i běžné reality?
To je další výhoda naší firmy, máme 
unikátní spojení právě segmentu fi
nancí a realit (Finance & Reality = Spo
lu). Občas si sice přizveme specializo
vaného odborníka, ale i tak máme celý 
obchodní proces pod kontrolou. Neode
vzdáváme klienta někomu jinému, tře
ba hypotečnímu poradci. Včas umíme 
zjistit bonitu a další věci. A toho si pro
dávající hodně cení.

U  zmiňovaných 96 developerských 
projektů jsme zvyklí se dělit. Nejen si 
je sdílet, ale běžně si dělíme provizi 
půl na půl, a o to dříve se uskuteční ob
chod. To pak přiláká další a další deve
lopery, protože s námi mají větší šanci 
to dříve zvládnout.

Já nejsem úplně typický realiťák, ale 
prodal jsem třeba přes stovku investič
ních nemovitostí. S klienty totiž řešíme 
peníze na jejich důchod, tzv. rentu. To
ho lze dosáhnout například dlouhodo
bým pravidelným investováním, anebo 
právě prostřednictvím investičních ne
movitostí. A  my pro ně máme širokou 
nabídku, v Praze i  v  regionech, stejně 
tak rekreační investiční nemovitosti. 
To se jim líbí.

Také s nimi probírám, že nejhorší je 
mít málo diverzifikované portfolio. Dří
ve nebo později přijde nějaký problém 
a vlastník pak zahořkne. V tomto ohle
du zastávám pravidlo „šesti“. Jedna ne
movitost vydělává na náklady, druhá je 
rezerva pro každý případ, ty další vydě
lávají na onu rentu. A těm, kteří nema
jí tolik peněz, nabídneme nemovitosti 
v  regionech, kde mohou mít za cenu 
jednoho pražského bytu třeba dva, tři. 

V  tom je výhoda celorepublikového 
působení Broker Consultingu.

Kolik máte zaměstnanců či spolu-
pracovníků? A  jak jste si poradili 
s regulací ČNB, byli jste úspěšní ve 
zkouškách?
V týmu máme lidi, kteří jsou zvyklí se 
učit, takže až na pár výjimek už všich
ni zkoušky mají. Zkoušky pročistily trh, 
což je dobře.

Co se týká zaměstnanců, můžeme 
zaměstnávat i  obchodníky, ne jen asi
stentky. Takže já sám mám okolo 10 za
městnanců, v  rámci ředitelství to je asi 
40 obchodníků a zhruba stejný počet dal
ších zaměstnanců. Bez asistentky dnes 
nelze řešit dobré a komplexní služby.

Jak vidíte roli finančních poradců 
budoucnosti? Mohli by třeba na-
hradit pobočky, které teď banky za-
vírají? Anebo lidé skutečně budou 
řešit své finance online?
Tady je skvělá role našich OK Pointů, 
jejichž počty se zvyšují, zatímco banky 
mezitím zavřely 20 až 30 procent svých 
poboček. Takže jdeme vlastně proti 
proudu. Lidé nechtějí, aby jim někdo cpal 
nějaký produkt, navíc jen jedné institu
ce. Chtějí komplexnost. Možnost si vy
brat a porovnat. Nechtějí mít každý rok 
jiného bankéře, jak to mnohde chodí.

Někteří poradci se digitalizace bo
jí, že přijdou o práci. Bát se můžou jen 
ti, kteří pouze sepisují smlouvy. Na to 
je opravdu lidé potřebovat nebudou. 
Ti, co s klienty jejich potřeby skutečně 
konzultují, společně hledají komplexní 
řešení, nabízí přidanou hodnotu a  ná
sledně řeší i servis a péči, tak ti se bu
doucnosti fakt bát nemusejí. Naopak.  
Ty čeká skvělá budoucnost.

A ještě jedna otázka na závěr, jaké 
je vaše manažerské krédo?
Pomáhám lidem růst, a  to mi dodává 
energii. ×

Michal Koubek 
vystudoval Vysokou vojenskou 
leteckou školu v Košicích. Přes 25 let 
podniká, celou dobu se věnuje pod-
poře osobního i obchodního rozvoje 
týmu. Je absolventem i organizátorem 
mnoha seminářů osobního rozvoje. 
Profesně ho nejvíce baví investice 
a ještě více investiční nemovitosti. 
K jeho zálibám patří cestování, horská 
turistika, plavání, jízda na horském 
kole a lyžování.

Pomáhám lidem růst,  
a to mi dodává energii.

Michal Koubek, 
franšízant OK POINTU 
Praha 3 – Žižkov 
a regionální ředitel 
senior společnosti 
Broker Consulting

sami. Když to potřebují miliony lidí, je 
dobré být u toho. Víme, že k žádné sku
tečné reformě zatím nedošlo, tak jsme 
si pro naše klienty zavedli Finanční 
plánování sami.

Začátky nebyly jednoduché. Na jedné 
straně přesvědčit klienta k  dlouhodo
bému spoření/investování a  na druhé 
straně to produktově zvládat. Dnes na
še provizní koláče jasně ukazují slože
ní příjmů ze čtyř základních oblastí. 
Přibližně čtvrtina z  investic, čtvrtina 
z  realit, čtvrtina z  úvěrů a  poslední 
čtvrtina z pojištění. To samozřejmě bez 
rezervotvorné složky, takže tzv. rizikové 
životní pojištění.

A odkdy máte svoji franšízu?
Moje první franšíza byla před čtyřmi 
lety v  Karlových Varech, odkud pochá

zím. Mám tam parťáka Jardu Metličku, 
s nímž jsme do toho šli společně. Letos 
v březnu jsem mu franšízu přenechal. 
Tady na Žižkově jsem si otevřel vlastní 
téměř před třemi lety. S  provozem mi 
pomáhá moje přítelkyně Renča Zápo
točná, která dělá výkonnou ředitelku.

Podpořil jsem ale i  schopné lidi ve 
svém ředitelství, aby si mohli otevřít 
také svoji vlastní. Takže mám na sta
rosti ještě franšízy v  Mladé Boleslavi 
a  Kralupech nad Vltavou, kancelářské 
pobočky a  také nějaká klientská cen
tra, v Praze, Turnově a v Příbrami. 

Jakou podporu vám poskytuje Bro-
ker Consulting a jak funguje spolu-
práce?
Podpora je skvělá. Jsem tu přes 15 let, 
a  to nejlepší teprve přichází! Máme 
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Ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez DPH.
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