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Počet lidí se v téměř šestimilionovém 
Petrohradu na konci letošního května zvýšil 
o tři desítky účastníků bonusové akce BSF.



Akce, společně vyhlášená BSF a ČPP, a.s. VIG, byla ur-

čena pro nejvýkonnější manažery, nováčky a po-

radce za dosažení nejvyššího bodového výkonu 

v produkci Evoluce v období od 1. ledna do 15. května 2017.

Jelikož odlet byl naplánován na 27. května, bylo nutné do 

dvou dnů po vyhlášení výsledků vyplnit víza a spolu s pasy za-

řídit povolení ke vstupu do Ruska. Stálo to ale za to, protože 

Petrohrad (nazývaný Rusy hovorově "Pitěr") sliboval neza-

pomenutelné kulturní zážitky.

Na letišti v Praze jsme se sešli kolem půl desáté dopoledne, 

abychom o dvě hodiny startovali na trasu o délce bezmála 

dva tisíce kilometrů. Po přistání a ubytování v hotelu jsme se 

"oklepali" z několikahodinového cestování a večeří v místní 

restauraci jsme se posílili na program, který pro nás byl v ná-

sledujících dnech připraven. A byl opravdu pestrý, pro něko-

ho znamenal důvěrné oživení vzpomínek na výuku ruštiny 

na základní škole, pro jiné pak zase vstup do světa dosud ne-

poznaného. 

Sankt-Petěrburg nám naservírvoval Něvský prospekt, Ka-

zaňskou katedrálu, Zimní palác, Vasilevský ostrov, katedrálu 

sv. Izáka, Senátní a Palácové náměstí, křižník Aurora a samo-

zřejmě slavnou  Ermitáž. Pokračovali jsme prohlídkou car-

ského paláce Petrodvorec s velkou kaskádovou fontánou a 

užili jsme si projížďku lodí po kanálech řeky Něvy. A k tomu 

také kopec zábavy, legrace a na pětatřicet nachozených kilo-

metrů během tří dnů. O naší akci by se zde dalo napsat něko-

lik stran, ale fotografie o všem vypovídají mnohem lépe. 

Proto text přenechává prostor obrázkům a zbývá jen podě-

kovat všem za společně strávené chvíle a BSF s ČPP za mož-

nost je prožít.
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DPAD
je palivem 

BU
DOU
CNOSTI



Text: Dalibor Vajnar   Foto: Dalibor Vajnar, EFG

„Odpad je palivem budoucnosti”, říká Ivo 
Skřenek, průkopník v oblasti energetického 
zpracování odpadu, předseda představenstva 
a hlavní akcionář holdingu Energy financial 
group a.s.

 nedávno navázané spolupráci EFG a BSF a.s. Ojsem si povídal s Ivo Skřenkem, Tomášem Vol-

trem, výkonným ředitelem EFG, Romanem Kra-

tochvílem, výkonným ředitelem BSF a.s. a členem před-

stavenstva BSF Petrem Rauscherem.

Jaký cíl si společnost Energy Financial Group ve svém 

podnikání klade?

Ivo Skřenek: Cílem společnosti EFG je podpora ekologic-

kého získávání energie z přírodních a druhotných zdrojů. 

Touto cestou se snažíme zabránit znečišťování životního 

prostředí a přispět k rozvoji technologií a realizacím pro-

jektů, jež navrátí přírodě čistotu a energii, kterou nás ob-

klopuje. Chceme budovat dlouhodobé obchodní partner-

ství a díky našim projektům tak vytvářet společně hodno-

ty, které jsou vzhledem k rostoucím potřebám dnešní po-

pulace nejen ekonomicky zajímavé, ale k rozvoji naší pla-

nety pro budoucí generaci zároveň nezbytné.

Proč jste si pro svoji činnost zvolili právě tento obor?

I.S.: Členové vedení EFG dlouhodobě pracují na pro-

jektech ekologického získávání energie a mají zkušenosti 

v oblasti finančního sektoru. Během této spolupráce 

vznikla celá řada úspěšně realizovaných projektů a pro-

sperujících společností. Hodnota těchto projektů je více 

jak 500 mil. Kč a dnes jsou součástí holdingu.

Sjednocením těchto aktivit vznikl holding EFG, stabilní 

a silný finanční partner pro další dynamický rozvoj společ-

ností v oblastech energetického průmyslu, jako jsou vý-

roba elektrické energie z obnovitelných zdrojů, energe-

tické zpracování odpadu a v dnešní době čím dál více vyu-

žívané ukládání elektrické energie s důrazem na rozvoj 

SMART GRID technologií.

Tomáš Voltr: Samotná oblast energetiky je zároveň velmi 

zajímavá i z hlediska ekonomického. Důkazem toho je 

stále rostoucí spotřeba elektrické energie. Uvažte, k čemu 

všemu dnes potřebujete elektřinu. Myslím, že život bez ní si 

většina lidí dnes dokáže jen stěží představit. Problém je, že 

elektřina se dnes vyrábí ne příliš ekologickými způsoby, to je 

potřeba změnit, a právě zde vidíme příležitost k rozvoji a zhod-

nocení investic. V důsledku si to dnes uvědomují i jednotlivé 

státy, tvorba prostředí ke zjednodušení a podpoře investic 

do projektů ekologického získávání elektrické energie 

se tak postupně stává společným cílem celé Evropské unie. 

Naší předostí je, že v této oblasti energetiky máme více jak de-

setileté zkušenosti.

Přibližte nám prosím tyto vaše hlavní projekty.

T. V.: První projekt se týká problematiky uchovávání elektrické 

energie. Tu vnímáme jako vhodný doplněk portfolia společ-

ností v holdingu. Z hlediska rozvoje alternativních zdrojů elek-

trické energie se akumulátory stávají nepostradatelnou sou-

částí tohoto technologického pokroku. Dnes se tyto akumulá-

tory využívají zejména pro vyrovnání výkyvů produkce elek-

třiny způsobené obnovitelnými zdroji a dále v zařízeních tzv. os-

trovních celků.

V posledních letech se tento obor uplatňuje i v automobilo-

vém průmyslu v souvislosti s rostoucí produkcí elektromobilů, 

které začínají nahrazovat automobily s běžnými spalovacími 

motory. Naše společnosti se v této oblasti zaměřují na ob-

chodní činnost, dále na vývoj technologií a rozvoj výroby vlast-

ních akumulátorů. S ohledem na aktuální poptávku po našich 

produktech již plánujeme výstavbu vlastní výrobní haly na 

území České republiky, kterou plánujeme dokončit v roce 

2018. Tato strategická investice zajistí další ekonomický rozvoj 

holdingu. V oblasti ukládání elektrické energie navazujeme 

spolupráci s VUT v Brně, kde byla vyvinuta a patentována tech-

nologie násobně zvyšující kapacitu baterií.

Další projekty souvisí s obnovitelnými zdroji elektrické ener-

gie. Jedním z těchto zdrojů energie v holdingu jsou naše so-
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lární elektrárny, které dnes vnímáme 

z ekonomického hlediska jako stabilní in-

vestiční nástroj. V rámci výroby energie 

z obnovitelných zdrojů je naším cílem v bu-

doucnu budovat další energetické zdroje, 

zejména větrné a vodní elektrárny.

A dostáváme se k projektu třetímu...

T. V.: Tím je energetické zpracování odpa-

du, vzhledem k problematice odpado-

vého hospodářství a měnící se legislativě, 

se tato oblast podnikání stává jednou z 

nejdynamičtěji se rozvíjejících v České re-

publice. S využitím nejvyspělejší zpraco-

vatelské technologie rozvíjíme výstavbu 

nových energetických recyklačních cen-

ter.

Tato strategie navazuje na problematiku 

rostoucího množství odpadů, který má ne-

příznivý vliv na životní prostředí. Touto ces-

tou aktivně podporujeme rozvoj oběho-

vého hospodářství v České republice. Sou-

časně výstavbou nových center pro zpra-

cování biologicky rozložitelných odpadů a 

jejich využití k výrobě elektrické energie a 

plynu EFG podporu-je rozvoj podnikatel-

ských aktivit dalších obchodních partne-

rů.

Činnost EFG je poměrně rozsáhlá. Co Vás 

přivedlo k formě financování projektů pri-

vátními finančními prostředky?

I.S.: Důvodem je naše snaha o další rozvoj 

společností. K tomu je třeba mít dostatek 

finančních prostředků. Po minulých zku-

šenostech se zdlouhavým a složitým pro-

cesem získávání úvěru od bank, jsme se 

rozhodli pro podporu dalších projektů pro-

střednictvím privátních finančních pro-

středků. Tento způsob je výhodný pro 

firmu i pro investory, kteří zároveň mohou 

mít i dobrý pocit z toho, že svými pro-

středky v konečném důsledku napomá-

hají životnímu prostředí.

T. V.: Občané mají dnes v bankách ulože-

no mnoho prostředků, jejichž zhodno-

cení je diskutabilní a peníze samy nic nevy-

tvářejí. I proto pro ně naše alternativa 

může být zajímavá, protože tato investice 

má užitečný směr a prospěch pro všechny.

Banky jste tedy tentokrát neoslovili zcela 

záměrně?

I. S.: Upřímně říkám, že chování bank pova-

žuji v tomto směru za nemravné. Svým pří-

stupem vlastně zájemcům nepomáhají, 

ale spíše celý projekt brzdí. Vybudoval 

jsem již opravdu hodně společností, a jed-

nalo se o stamiliony, přičemž ta zkušenost 

je stále stejná: banka vám úvěr dá až po-

tom, co celý projekt vlastně stojí. Stejné to 

mimochodem bylo i v případě našeho vlaj-

kového projektu, energetického centra 

recyklace bioodpadů v Rapotíně, kde jsme 

úvěr dostali až v době, kdy jsme již my a do-

davatelé proinvestovali 180 milionů Kč 

z vlastních prostředků. Banka navíc poža-

dovala, abychom na její účet složili pade-

sát procent objemu půjčované částky jako 

ručení. K tomu přidejte požadavek zástavy 

soukromého majetku akcionářů firmy a 

podpis směnky ve výši trojnásobku úvěru. 

Tohle mi připadá už opravdu nemorální.

Změna přišla s příchodem Tomáše Voltra, 

jehož zkušenosti z finanční branže nám ote-

vřely cestu k financování našich projektů ji-

nými způsoby, jako to ostatně dělá mnoho 

velkých firem.

Stávající forma financování již žádné těž-

kosti nepřinesla?

I. S.: Tento způsob financování znamená, 

že musíte přesvědčit investory, aby Vám dů-

věřovali. My jsme hluboce přesvědčení o 

významné prospěšnosti našich aktivit 

nejen pro životní prostředí, a právě tento 

fakt může být pro střadatele jedním 

z významných impulsů při rozhodování, 

pokud nebudu samozřejmě zmiňovat veš-

kerá naše aktiva, která mohou vše jenom 

umocnit. To nám umožní "osvobodit" se 

od bank a svobodně se rozvíjet. Spolu-

práce s bankami totiž v důsledku jejich pod-

mínek, které jsem zmínil, znamená velké 

omezení možností. Naopak financování 

jinou formou, je mnohem svobodnější a 

přínosnější.

Jaký význam má pro EFG navázání vztahů 

s Bohemia Servis Finance?

I. S.: Ten význam je hned dvojí. Jednak BSF 

má důvěru mnoha klientů, druhou výho-

dou je i spolupráce v pojištění, kdy naše 

společnost samozřejmě potřebuje mít 

chráněné celé portfolio svého majetku i 

pracovních a výrobních prostředků.

Jak se na spolupráci s EFG dívá vedení Bo-

hemia Servis Finance?

Roman Kratochvíl: Firemní filozofie BSF je 

hodně blízká filozofii EFG. To je pro nás 

opravdu významné, navíc mohu říci, 

že i lidsky si velmi rozumíme. Myslím si, že 

do budoucna se díváme optimisticky. Udě-

láme všechno pro to, aby díky naší spo-

lečné práci bylo lidem lépe, protože vý-

sledkem může být prospěch ekologický i fi-

nanční. Současná doba volá po tom, aby-

chom udělali co je v našich silách pro tuto 

planetu. A když díky tomu klienti mohou i 

něco získat, je to o to lepší. Mám z naší spo-

lupráce velkou radost a těším se na ni.

Petr Rauscher: K tomu doplním, že naše 

spolupráce byla pozitivně přijata i ze 

strany spolupracovníků BSF. A musím zdů-

raznit, že v tom velkou roli hraje i smyslupl-

nost činnosti EFG, což již přináší své ovoce.

Jak je legislativně ošetřen celý proces?

T.V.: Celý proces financování je zajištěn pro-

střednictvím renomovaného obchod-níka 

s cennými papíry Colosseum, který je ga-

rantem bezproblémového vypořádání. 

Mimo jiné, díky tomuto kroku, nebude po-

třeba při sjednávání obchodu zástupce 

EFG, ale poradce BSF vše s klientem vyřeší 

sám.

Recyklační centrum bioodpadů je hlav-

ním projektem EFG. Jaká je dnes vlastně 

situace s odpady?

I.S.: Lidská společnost se rozrůstá a spolu s 

ní rostou i její potřeby. Energetická nároč-

nost moderní civilizace je obrovská, při-

tom zdroje tradičních energií jsou velmi 

omezené a z velké části již vyčerpané. Jedi-

nou smysluplnou cestou k přijatelné bu-

doucnosti je tak využití obnovitelných 

energetických zdrojů. Ekologické chování 

je tak zároveň odpovědné i ekonomicky vý-

hodné. Jedním z nejdostupnějších zdrojů 
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pro výrobu energie jsou použité suroviny 

a odpady, jejichž dokonalým zpracováním 

přitom kromě energie a návratu cenných 

surovin zpět do oběhu získáme i čistší a 

zdra-vější životní prostředí. A to se právě 

týká našeho centra pro recyklaci a energe-

tické využití druhotných bio surovin. 

Jedná se o ucelený koncept zpracování 

druhot-ných bio surovin pokročilou tech-

nologií anaerobní fermentace, zpracování 

bio-odpadů bez přístupu vzduchu. Samot-

né-mu fermentačnímu procesu předchází 

proces recyklace, hygienizace a chemic-ky 

složitá příprava substrátu. Díky recy-klaci 

tak dochází k úsporám fosilních paliv, jako 

jsou například uhlí, ropa a zemní plyn. Vý-

sledným produktem celého procesu je i 

cenné certifikované organické hnojivo. Z 

ekonomického hlediska má toto zařízení 

příjem hned ze čtyř směrů. Příjem gene-

ruje samotná likvidace odpadu, následně 

pak prodej elektrické energie a tepla. Do 

budoucna budeme prodávat i certifiko-

vané hnojivo, které z odpadů vzniká 

během fermentace.

Nás v EFG opravdu těší to, že můžeme při-

spívat k ulehčení životnímu prostředí, a 

přitom smyslem celého projektu není jen 

ekonomický zisk. Z tohoto hlediska naše 

stávající i budoucí investory bereme jako 

partnery, kteří nám pomáhají dotáhnout 

tento prospěšný projekt do konce. Jsme 

ryze česká společnost, vybudovaná od 

nuly a zaměřujeme se na činnost v České 

republice. I to zvyšuje důvěru našich part-

nerů. Chceme fungovat bez závislosti na 

zahraničním kapitálu. Jsme ale přitom roz-

hodnutí nepodléhat zbytečnému megalo-

manství, ale přesto vybudovat něco, co 

dobře funguje. Nežene nás představa být 

největší a nejbohatší. I v tom jsou si naše 

firmy podobné. BSF poctivě pracuje pro 

lidi, EFG má na srdci životní prostředí, 

ve kterém tito lidé žijí.

Můžete činnost recyklace bioodpadů ilu-

strovat na číslech?

T. V.: V současnosti ročně zpracováváme 

30 000 tun bioodpadů, přesněji jde o bio-

logicky rozložitelný odpad, který je z 25 % i 

v komunálním odpadu, přičemž se za-

měřujeme na komunální odpad od pro-

ducentů, kde je podíl biologické složky až 

50%. Přestože jde o velké číslo, v poměru k 

množství odpadu vyprodukovanému 

u nás za rok je nasnadě, že možnosti dal-

šího rozvoje jsou obrovské. Každý občan 

ČR totiž průměrně za rok vyprodukuje 500 

kg komunálního odpadu, tedy 5 milionů 

tun na celou republiku. Významnými pro-

ducenty biologicky rozložitelného odpadu 

jsou například čistírny odpadních vod, ob-

chodní řetězce, gastronomické řetězce 

apod. Naše zařízení v Rapotíně zpracová-

ním oněch 30 000 tun vyprodukuje tepel-

nou a elektrickou energii pro přibližně 

2000 domácností. Zhruba se uvádí, že ener-

gii z 600 kg uhlí můžeme nahradit 1000 kg 

odpadu.

I.S.: Vlastně lze říci, že odpad je palivem bu-

doucnosti. Ať už z čističek odpadních vod, z 

kanalizací nebo jiných, je v něm uložena 

energie, která nám může sloužit. A mů-

žeme ji i uložit. Činnost našeho holdingu je 

tedy zaměřena komplexně. Tyto energie 

jsou navíc levnější a například na topení ta-

ková domácnost ročně ušetří 3 až 4 tisíce ko-

run. Postupem času očekáváme, že se 

odpad stane cenou komoditou,protože 

skrývá další možnosti. V současnosti se již 

nebudují nové skládky odpadů a staré se 

uzavírají. Budoucnost se jeví tak, že taková 

energetická centra budou v mnoha lokali-

tách zajišťovat zásobování energií její výro-

bou z tam vyprodukovaných odpadů. Již 

jsme také byli osloveni dalšími obcemi, 

které mají zájem na vybudování obdob-

ných zařízení ve svých regionech.

Odkud vlastně vámi zpracovávané odpady 

pochází?

I.S.: Jedná se o potraviny s prošlou dobou tr-

vanlivosti vč. obalů, tedy i s příměsemi skla, 

plastů, tetrapaků a kovů, komunální biood-

pad, odpady z pekáren, cukráren a podob-

ných provozů, gastroodpady z jídelen, re-

staurací a kuchyňské odpady, odpady z mlé-

káren a prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich 

směsi. Také spolupracujeme s obchodními 

řetězci a odebíráme neprodané a prošlé po-

traviny. Výsledkem našeho zpracování pak 

je elektrická energie, teplo, biometan, orga-

nické hnojivo a návrat druhotných anorga-

nických surovin do oběhu.

Je zřejmé, že komplex činností, kterými se 

holding EFG zabývá, má velkou budouc-

nost. Jak hledíte na budoucnost spolu-

práce EFG a BSF?

T. V.: Bohemia Servis Finance je jedním 

z našich důležitých partnerů, se kterým plá-

nujeme dlouhodobou spolupráci. Naše 

představa je taková, že postupem času se 

naše spolupráce bude rozvíjet i v souvis-

losti s vývojem finančního trhu.

R.K.: Hloubka naší spolupráce se odvíjí 

i od hloubky základních myšlenek, z nichž 

obě společnosti vychází, tedy zkvalitňování 

života okolo nás a pomoc lidem. Předpoklá-

dám tedy dlouhodobý potenciál naší spolu-

práce.

P. R.: Myslím si, že naší kooperací naplňu-

jeme vizi, kdy peníze nemusí jen generovat 

další peníze, ale že mají také pomáhat.

Petr Rauscher (BSF), Tomáš Voltr (EFG), Ivo Skřenek (EFG) a Roman Kratochvíl (BSF) 
při setkání v sídle Energy Financial Group.
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Text a foto: Dalibor Vajnar

Koncem letošního dubna se Roman Kratochvíl vydal na prohlídku kanceláří 
obchodní skupiny Květy Svobodové. A ve všech šesti slyšel v souvislosti 
s BSF jedno důležité slovo: RODINA.

12magazín

Píše se datum 27. dubna 2017 a s úderem osmé vyrážíme ze Žatce smě-

rem na východ. Nemohu zde nevzpomenout svých milovaných "Cimr-

manů", kteří se na své cestě do Liptákova přesunovali vozy Fiat 600D 

a Škoda 100L s radiálními pneumatikami a děravým chladičem. Nám bohatě 

stačil Lexus LS 460 (s vyteklým tlumičem) "...a tak nám cesta příjemně ubíhala. 

První zastávku jsme učinili -". Ale dost už klasiky. Tedy, první zastávku jsme uči-

nili v Benátkách nad Jizerou, kde nás z křižovatky ke kanceláři Milana Pánka 

a Radky Štechové naváděla nová, nedávno namontovaná cedule. Výloha s 

Patem a Matem dává občanům města tušit, že tady se kope první pojišťovací 

liga. Záhy také dorazila Květa Svobodová a upřímně na tomto místě 

předesílám, že príma vztah, který kolegové z její skupiny navzá-

jem mají, je inspirativní. Milan s Radkou se svojí kanceláří 

v BSF magazínu již kdysi pochlubili, jenže já jsem měl na srdci 
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ještě několik otázek, tedy nejen na ně, 

stejné zazněly i ve všech ostatních kancelá-

řích a spolu s odpověďmi si je můžete pře-

číst u fotografií. Hezkou a prostornou be-

nátskou kancelář jsme určitě rádi pochváli-

li, krásným momentem ale bylo, že při závě-

rečném focení Milanovy reklamní cedule 

se vedle ní usadily dvě hrdličky. To bylo 

dobré znamení!

Benátky

nad Jizerou

Radko a Milane, co pro vás znamená Bohemka?

První slovo, které nás v této souvislosti napadá je: rodina. 

V BSF se cítíme opravdu dobře i díky lidem.

Jak důležité je mít vlastní kancelář?

Je to znamení pro klienta, že máme zázemí a nejedná se  

z naší strany nějakou práci z domova. Kancelář nás repre-

zentuje a současně znamená velkou časovou úsporu. Také 

k nám přijdou lidé, kteří jdou po ulici a vidí nás v kanceláři. 

Je zde i ten efekt, že při práci z domova se mnoho lidí nedo-

nutí, aby opravdu pracovali naplno.

Poskytuje BSF klientům dobrý servis?

Je třeba znovu zdůraznit, že právě díky dobrému servisu 

máme tolik spokojených klientů.

Jak vnímáte Trojkombinaci v portfoliu BSF?

Trojkombinace je důležitá jak pro klienta, tak i pro nás 

poradce. Pro klienta je zásadní vědět, že jde o produkt, 

který jej může zajistit proti jakékoliv situaci a ani pro porad-

ce není finančně nezajímavá.



Naše další cesta vedla do nedaleké Mladé Boleslavi, kde 

svojí zbrusu novou kancelář otevřely Magdalena 

a Tereza Jůzovy. Je situována na pěkném sídlišti a stejně 

jako v Benátkách i zde hned každý ví, jaké služby se tu po-

skytují. Vizualizace tedy na jedničku a viditelnost také, 

zvláště poté, co Petr Světlík "prosvětlil" protilehlý 

prostor prořezáním keřů. Opravdu milé překvapení nás 

ale čekalo uvnitř, prostor je totiž rozdělen na ten vý-

hradně pracovní a na pracovně-pohodový.  A je znát, že v 

obou byla děvčata ve svém živlu. První, s parádními "zá-

vodními" křesly a vodopádem, je vkusně upravený, 

druhý - v londýnském stylu - svádí k šálku čaje a k podpisu 

smlouvy bez velkého reptání. Mimochodem, zeštíhlovací 

zrcadlo se nám líbilo, zvláště po všech dobrotách, které 

jsme dostali (a další na nás ještě čekaly). 

Mladá Boleslav

Co pro vás znamená Bohemka?
Určitě zázemí, cítíme se tady jako v rodině, a to hlavně tady, u Květy Svobodové. Máme jistotu, že se můžeme spoleh-nout na pomoc v případě potřeby.

Jak důležité je mít vlastní kancelář?
Zázemí kanceláře jsme měly vlastně vždy, ale tahle je opravdu naše! Je to skvělé, ale přichází s tím také pocit větší zodpovědnosti.

Poskytuje BSF klientům dobrý servis?
Myslíme si, že servis, který Bohemka poskytuje, je na jed-ničku. Vše co jsme schopní pro klienty vykonat, také dělá-me. Výborná je klientská karta, se kterou se sice teprve se-znamujeme, ale už nyní je jasné, že jde o skvělou věc.

Jak vnímáte Trojkombinaci v portfoliu BSF?
Nám chvilku trvalo, než jsme se s tímto produktem dobře obeznámily, ale u klientů je znát, že si rychle uvědomují vý-znam a důležitost Trojkombinace ve kvalitním zajištění na všechno.
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Čas běžel a na řadě byla Lysá nad Labem 

a kancelář, kterou spolu sdílí nová krev: Ve-

ronika Chlumská a Dominik Nováček. Tato 

kancelář již na stránkách BSF magazínu 

také byla, ale to v ní ještě úřadoval Filip Mu-

sil. Veronika s Dominikem výhody vlastní 

kanceláře oceňují a držíme jim palce, aby 

jim pomohla k mohutnému rozjezdu 

vlastní kariéry.

Lysá nad Labem

Milovice

Na Filipa Musila jsme ale nezapomněli. 

Svojí úplně novou kancelář otevřel 

v Milovicích, což je od Lysé opravdu jen 

kousek. Rohový dům u kostela chtěl Filip 

původně celý zrenovovat pro bydlení, 

ale nakonec se rozhodl, že tohle zdaleka vi-

ditelné místo by se mělo využít jinak. 

Takže v domě už má prostornou kancelář 

a připravuje i zasedací místnost.

Co pro vás znamená Bohemka?

V. Ch.: Příjemný kolektiv, vlastně až rodinný. A pokud jde o produkty, 

líbí se mi že BSF má zájem vyvíjet něco nového.

D. N.: BSF předává lidem prospěšné informace a chce jim pomoci, 

to velmi oceňuji. A i díky tomu se zde cítím dobře.

Jak důležité je mít vlastní kancelář?

V. Ch.: Pro mě kancelář znamená svobodu, je opravdu fajn mít vlastní záze-

mí. To jsem sice měla i dříve, když jsem mohla využívat kancelář Filipa Musi-

la, ale je něco jiného, když si vše mohu uspořádat podle sebe.

D. N.: Osobně považuji vlastní kancelář za luxus, v tom nejlepším smyslu 

toho slova.

Poskytuje BSF klientům dobrý servis?

V. Ch.: Ten pokládám za úžasný, mluvím nyní i o klientských kartách. Jsem 

docela pečlivá, u klientů si dělám podrobné poznámky a novou aplikaci 

ráda využívám.

D. N.: Náš servis je výborný. To mohu potvrdit i tím, že moji dva známí pra-

cují každý u jiné velké poradenské společnosti a přiznávají, že jejich firmy 

se takto o klienty nestarají. Bohemka si servisem své klienty může dlouho-

době udržet.

Jak vnímáte Trojkombinaci v portfoliu BSF?

V. Ch.: Trojkombinaci považuji za superprodukt. A mí klienti také. 

Když mají Trojkombinaci, jsou na správné cestě.

D. N.: Trojúhelník, respektive tři body, vlastně tvoří nejstabilnější 

základnu a z mého hlediska je nejlogičtější, aby klienti právě Troj-

kombinaci měli.

Co pro tebe znamená Bohemka?

F. M.: Bohemka je pro mě rodina. Díky ní se učím, poznávám nové věci. 

A jsou zde skvělí lidé. Květa Svobodová a Petr Světlík mi ukázali směr 

a dodávali mi energii, díky nim jsem v dnešní pozici.

Jak důležité je mít vlastní kancelář?

F. M.: V kanceláři, kterou jsem si sám zařídil, se mohu cítit jako doma 

a odvádět dobrou práci. I klienti by měli vycítit lepší pohodu. A také tak sebe i 

společnost lépe reprezentuji. Díky kanceláři mám více času pro sebe a tím i 

pro klienty, kterým se mohu věnovat více, než kdybych všechny musel objíž-

dět. Zde mám vše po ruce a mohu tak být neustále připravený.

Poskytuje BSF klientům dobrý servis?

F. M.: Nová on-line aplikace je krokem vpřed a uvědomil jsem si, že díky ní 

mám i větší chuť do servisu.

Jak vnímáš Trojkombinaci v portfoliu BSF?

F. M.: Trojkombinace je luxus, který nemá obdoby. Vlastně se jedná o něco, co 

na trhu je již dlouho, ale dosud tomu nikdo nedal jméno a směr. 

My jsme první a s tímto produktem jsem absolutně ztotožněný. A klienti mi 

při představování Trojkombinace vždy dají třikrát za pravdu - to také něco zna-

mená.

15magazín



Před námi bylo poslední město - Kolín, hned se 

dvěma novými kancelářemi. Dana Váchová spolu 

s (vždy veselou) Veronikou Smutnou nás očekávaly 

v prostorách v ulici U Kostelíčka. Na jejich kanceláři 

také - přeneseně řečeno - barva ještě nezaschla, 

a proto jsme si i zde připili na úspěšně uzavřené bu-

doucí smlouvy. Roman Kratochvíl své pověsti džen-

tlmena a milého společníka dostál ve všech kance-

lářích, u Dany Váchové a Magdaleny Jůzové měl 

navíc důvod k narozeninové gratulaci.

Kolín...

...a ještě Kolín

Co pro vás znamená Bohemka?

D. V.: BSF pro mě znamená skvělý kolektiv, skvělou šéfovou a lidi. Dobře se mi tady 

pracuje a za jinou práci bych neměnila.

V. S.: Bohemka pro je pro mě obohacením života po stránce pracovní i lidské. Nau-

čila jsem se tady opravdu mnoho.

Jak důležité je mít vlastní kancelář?

D. V.: Dříve bych tomu nevěřila, ale mít kancelář je úžasné. To zázemí oceňuji 

a výborně se domlouvají schůzky.

V. S.: Kancelář opravdu ušetří mnoho času, a když klienti vidí, že jsme připravené 

a máme zázemí, působí to profesionálněji.

Poskytuje BSF klientům dobrý servis?

D. V.: Náš servis považuji za výborný a nevím o jiné společnosti, která by jej takto 

dělala.

V. S.: Myslím, že náš servis je na špičkové úrovni, a tak jak jsem mohla poznat kon-

kurenci i zpětnou vazbu od klientů, myslím, že BSF servis dělá velmi dobře.

Jak vnímáte Trojkombinaci v portfoliu BSF?

D. V.: Jsme čerstvě po skvělém proškolení od Pavly Hanusové a já jsem si díky ní 

opět uvědomila, jak kvalitní produkt Trojkombinace vlastně je.

V. S.: Trojkombinace je úžasný nástroj k zajištění klientova života po finanční 

stránce v rámci jednoho produktu.

Do nové kanceláře Květy Svobodové to už nebylo da-

leko, pouze přes most na Karlovo náměstí. A přes-

tože adresa domu i patro zůstaly stejné, Květa, 

spolu s Alenou Naďovou, již úřadují jinde. I když 

předchozí kancelář byla opravdu pěkná a poskyto-

vala velké zázemí, dlužno dodat, že se vstupem do 

"nového" jsme byli ohromeni.
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Příjemná atmosféra s vysokým, až chrámovým pohledem vzhůru, jsou prostě 

parádní - nacházíme se totiž v samotném střešním štítu domu. Ale dosti slov, fo-

tografie to vykreslí lépe. Květa ještě plánuje několik estetických změn 

a doplňků, ty však už budou jen třešničkou na dortu.

Z poslední kanceláře odjíždíme až po sedmé hodině večerní, 

domů dorážíme s úderem půl desáté. Unavení, ale s dobrým 

pocitem, že jsme strávili den s lidmi, kteří jsou opravdu rodi-

nou. Děkujeme všem, které jsme navštívili. Přijali nás krásně 

a v jejich společnosti jsme se cítili úžasně. Pohoštění bylo per-

fektní a již nyní se těšíme na další návštěvu.

Co pro vás znamená Bohemka?
A. N.: Já jsem v kanceláři téměř neustále, takže Bohemka pro mě znamená "všechno" :-)  Je to vlastně moje další rodina.

Jak důležité je mít vlastní kancelář?
A. N.: Bez kanceláře bych nedokázala fungovat. K výhodám časovým a vlastního zázemí připočtěme i to, že k nám klienti mohou přijít kdykoliv i bez ohlášení a jsme tady pro ně. Navíc, pro klienta je to mož-nost další volby, můžeme za ním přijít domů anebo on může k nám, mnoho klientů to tak preferuje. 

Poskytuje BSF klientům dobrý servis?
A. N.: Servis vlastně rozjíždíme nově, což bude znamenat hodně práce, která má velký potenciál.
Jak vnímáte Trojkombinaci v portfoliu BSF?
A. N.: Pokud má klient Trojkombinaci, tak vím, že je po finanční stránce dobře a kvalitně ošetřený z hle-diska možných životních situací.
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Život„
je cílem

S Vojtěchem Stavným, vedoucím Bezpečnostního odboru pojišťoven 
KOOPERATIVA a ČPP, jsme si povídali o zajímavé práci pojišťovacích 
detektivů. Z našeho rozhovoru vyplynulo i to, že cílem pachatelů 
pojišťovacích podvodů je v posledních letech stále častěji životní 
pojištění.

Můžete mi, prosím, přiblížit, jak se 

v praxi odhaluje pojistný podvod?

Tuto odpověď nelze shrnout do dvou vět. 

Kdybych ji měl zobecnit, musíte nejprve 

získat podnět k vyšetřování. Těch může 

být celá řada, počínaje informacemi 

zevnitř společnosti, které získáváme 

z našeho informačního systému. Ten 

vyhledává podezřelé pojistné události 

nebo pojistné smlouvy. Máme také zdroje 

vně společnosti a spolupracujeme s 

orgány činnými v trestním řízení, které 

nám mohou dát podnět, pokud přijdou na 

podezřelé okolnosti v rámci své činnosti.

Dalším krokem je analýza, kdy musíme 

každý podnět prověřit a zjistit, zda se 

nejedná o náhodu nebo omyl.  Po 

shromáždění dat, které si vyžaduje 

nějakou dobu, následuje šetření. Po něm 

pak tzv. reverzní analýza, kdy se případem 

znovu zabýváme a hledáme v něm prvky, 

které bychom mohli využít k preventivní 

činnosti, abychom eliminovali vznik 

pojistných podvodů a dávali co nejméně 

příležitostí k jejich provádění.

Jak si můžeme práci pojišťovacího 

detektiva představit?

V podstatě jde o standardní činnost, tak jak 

ji známe z filmů o policejním vyšetřování. 

Naše činnost spočívá v analýze a shromaž-

ďování důkazů. To předurčí směr dalšího 

vyšetřování. Vyšetřovatelé si ověřují fakta, 

a to i v terénu. V okamžiku, kdy už máme 

velmi výrazné podezření, že se jedná o 

pojistný podvod spojený s vysokým 

stupněm závažnosti, tedy vysokou škodou 

nebo organizovaností, předáváme věc 

Policii ČR. Ta pak na základě námi poskyt-

nutých fakt provádí vlastní šetření. Zde 

může použít i vlastní prostředky, které my 

nemáme, a teprve poté může zahájit 

trestní stíhání.

Můžete při vyšetřování využít nějakých 

zvýšených pravomocí?

Můžeme dělat jen to, co běžný občan, 

nemáme žádné pravomoci navíc. 

Text: Dalibor Vajnar   Foto: Kooperativa pojišťovna

„

Pojistného podvodu se dopustí každý, kdo při 
sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku 
na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí nebo 
úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo stav vyvolaný 
pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou 
škodu. (Trestní zákoník § 210)
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K dispozici máme jen veřejné dokumenty 

a nejsme vybaveni žádnými zvláštními 

oprávněními vyjma toho, že si můžeme 

vyměňovat informace s ostatními 

společnostmi v rámci pojistného trhu dle 

§129 Zákona o pojišťovnictví. Tato 

možnost nám velmi pomáhá a s týmy 

ostatních pojišťoven intenzivně spolupra-

cujeme.

Pachatelé podvodů to tedy nezkoušejí 

jen na jednu pojišťovnu?

Samozřejmě, typické je to v případě 

organizované činnosti. Z našich veřejných 

médií je celkem dobře známá například 

kauza Hippokrates, ve které šlo o pojistné 

podvody na Karlovarsku. Skupina více než 

pětatřiceti lidí tam vystavovala nepravdivé 

lékařské zprávy na neexistující úrazy nebo 

byla úmyslně prodlužována doba léčení 

úrazů. Životní pojištění je vděčným cílem 

těchto podvodů v rámci celého pojistného 

trhu.

Je v případě většího spiknutí i větší riziko 

prozrazení celého podvodu?

To velmi závisí na tom, jak tito lidé pracují. 

Obvykle k prozrazení dojde na základě 

chyby, kterou udělají a to je pro nás místo, 

které může vzbudit podezření, a my se 

můžeme zachytit. Vyšetřovatelé jsou 

bohužel vždy o krok za pachateli. Ti navíc 

často dobře vědí, do čeho jdou a mívají 

i dobré informace pocházející přímo 

z firem, na které svými podvody míří. 

Členové těchto skupin jsou seznámeni se 

standardy fungování pojišťoven a daří se 

jim obcházet nastavená pravidla i díky 

tomu, že se často jedná o lidi ze souvisejí-

cích branží, jako třeba lékaři a makléři. To 

jim umožňuje po delší dobu využívat 

vlastnosti systému ke svému obohacení.

Životní pojištění je tedy stále častější 

"obětí" podvodů.

Tento trend potvrdily loňské konference 

v Berlíně a Mnichově. Zatímco dříve 

měly největší podíl podvody v oblasti aut, 

životní pojištění je nyní jasným cílem. 

A v České republice je tento trend 

naprosto markantní. Od roku 2013 se 

počet šetření těchto pojistných událostí 

každoročně zvyšoval o sto procent, 

poslední dva roky se jedná o více než 7000 

událostí každý rok.

Je možné j iž  při  přípravě nového 

pojistného produktu myslet i na jeho 

ochranu proti zneužití?
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Prošetřované pojistné události na pojistný podvod 2005 – 2016 v ČR

Specializované pracoviště podřízené 
výhradně předsedovi představenstva, 
které zajišťuje realizaci bezpečnostní 
politiky společnosti. 

Hlavním úkolem BO je eliminace rizik: 
pojistný podvod, kriminální aktivity 
proti společnosti (externí a interní), 
reputační, ekonomické, personální.

Oddělení prevence
Tvorba a implementace metodik a opat-
ření v oblasti prevence; metodické 
vedení kontrolních útvarů; prověřování 
subjektů (obch. partnerů, nových pra-
covníků) v souladu s požadavky ČNB; 

Bezpečnostní odbor VIG ČR, jeho účel a struktura

posuzování norem a org. změn z pohle-
du prevence pojistných podvodů; komu-
nikace s PČR

Oddělení analýz
Zajištění a správa dat potřebných pro čin-
nost BO; aktivní vyhledávání podezře-
lých okolností prostřednictvím datové 
analýzy; analytická podpora ostatních 
oddělení; podpora externí spolupráce

Oddělení vyšetřování
Šetření interních a externích podvodů; 
vyšetřování ve spolupráci s externími 
specialisty; spolupráce s orgány činnými 
v trestním řízení

Vojtěch Stavný, vedoucí Bezpečnostního 
odboru VIG ČR. 
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Pojišťovny se musí řídit zákonem a získá-

vat od klienta pouze informace, na které 

mají právo se ptát. Pokud jde o životní 

pojištění, preventivně se chrání třeba tím, 

že nechtějí poskytovat plnění, které je nad 

rámec klientova standardního příjmu. 

Proto se klientů ptají, zda je již někde 

pojištěn, protože se ukázalo, že v případě 

vyššího denního odškodné-ho docházelo 

k páchání trestné činnosti velmi často. V 

současné době máme v rámci pojišťovací 

asociace databázi, která nám umožňuje 

tyto věci kontrolovat. 

Jaký je běžný den pojišťovacích detek-

tivů?

Máme to rozdělené. Jeden tým pracuje 

v kanceláři s technologiemi, které nám 

pomáhají vyhodnocovat případy. Tito 

kolegové se napojují na různé databáze 

a informační zdroje. Pak zde máme tým 

detektivů, kteří provádí investigativní 

činnost, ověřují důkazy a skutečnosti. 

Je to činnost, kterou v policejní mluvě 

provádějí tzv. "operativci". Spolupráce 

tohoto vyšetřovacího týmu s analytickým 

je velmi intenzivní. Záměrně máme více 

týmů, které mohou o případech diskuto-

vat, protože se nám neosvědčil postup, 

kdy měl jeden vyšetřovatel na starost celý 

případ od A do Z. Pokud máme prověřit 

celý případ a vyloučit všechny omyly, 

musíme mít věci důkladně ověřené ze 

všech stran.

Jaké předpoklady by měl mít uchazeč 

o práci pojišťovacího detektiva?

Velkou výhodou je policejní praxe. Okolo 

osmdesáti procent našeho týmu jsou 

bývalí policisté, tým vyšetřovatelů je jimi 

tvořen prakticky celý. Mají značné 

zkušenosti s hospodářskou kriminalitou 

a jinými druhy policejní práce.

Nepřijímáme nikoho, kdo by podobné 

zkušenosti neměl. Přichází k nám lidé, 

kteří se po několika týdnech seznamování 

s prostředím plně zapojují do činnosti 

týmu, resp. mají vlastnosti, kterými jej 

mohou ještě více obohatit a rozšířit jeho 

schopnosti. Přichází k nám také velký 

počet uchazečů o práci a můžeme si tedy 

vybírat přesně podle našich představ. 

Zájem je totiž desetkrát vyšší, než kolik jich 

můžeme přijmout.

Jak jste se vy osobně k této práci dostal?

Poměrně dlouho jsem pohyboval v oblasti 

bezpečnosti. Pracoval jsem ve spole-

čnosti zabývající se vývojem technologií 

pro analytiky a analýzou jsem se následně 

sám zabýval. Jsem také certifikovaným 

manažerem pro oblast bezpečnosti infor-

mací.

Práce pojišťovacího a policejního vy-

šetřovatele se tedy do značné míry sho-

duje. V čem se naopak liší?

Velkým plusem v práci pojišťovacího 

detektiva je víceméně pevná pracovní 

doba. Ne že bychom občas nepracovali po 

večerech a o víkendech, ale rozhodně je to 

v tomto ohledu u policie náročnější. 

U pojišťovny se také jedná o zaměstna-

necký poměr, kdežto u policie o služební 

se všemi souvisejícími výhodami i nevý-

hodami. V závislosti na zaměstnavateli se 

také liší podmínky pro práci. V případě ČPP 

a KOOPERATIVY považuji naše podmínky 

za jedny z nejlepších. Máme vynikající 

technologie i podporu vedení společnosti, 

o které se můžeme opřít. Současně nás  

těší vědomí, že to, co do nás firma vloží, se 

jí díky naší práci několikanásobně vrátí 

zpět. 

Prošetřované pojistné události na pojistný podvod 2010 – 2016 v ČR po rizicích

Pojištěné riziko
Počet 
případů
2014

Počet 
případů
2015

Počet 
případů 
2016

Uchráněno 
v tis. Kč 
2014

Uchráněno 
v tis. Kč  
2015

Uchráněno 
v tis. Kč 
2016

Pojištění vozidel 4 387 6 008 5 786 367 038 353 850 330 592

Majetek a odpovědnost 1 438 2 133 2 599 532 971 604 451 685 802

Životní pojištění 4 014 7 602 7 660 198 718 250 177 201 705

Celkem 9 847 15 743 16 043 1 098 727 1 208 478 1 218 099
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Lze to nějak specifikovat?

V této souvislosti se dá uvést, že jeden 

detektiv pojišťovně uchrání za rok mi-

nimálně přes deset milionů korun. Jedná 

se o průměr na osobu vypočítaný z vy-

šetřených případů. A kolik navíc uchrá-

níme tím, že provádíme preventivní 

opatření, kdy takto nebezpečné lidi 

vyloučíme z možnosti pojištění, se nedá 

vyčíslit. Prevence je tedy účinnější i le-

vnější, jediným "problémem" je, že její 

účinek se nedá přesně změřit.

Musí mít pojišťovací detektivové i pře-

hled o pojistných produktech?

Bez znalosti pojistných produktů by svoji 

práci ani nemohli vykonávat. Kolegové 

tedy jsou odborníky na pojistné podmínky 

příslušných produktů.

Co můžete dělat v případě, kdy je vám 

jasné, že se jedná o podvod, ovšem 

důkazy chybí?

Pokud to připodobním k sousedovi, který 

vám na zahradě krade vejce, a vy mu to 

nemůžete dokázat, nezbývá, než vykonat 

opatření, která mu tuto činnost znemožní 

nebo alespoň výrazně znepříjemní. Stejně 

postupujeme i my.  S takovým člověkem 

již tedy smlouvu neuzavřeme, a pokud 

ano, tak s takovými podmínkami, které 

mu znemožní nás poškodit. A v rámci již 

zmíněného §129 můžeme informace 

o takovém člověku na vyžádání poskyt-

nout také jiným pojišťovnám. A tím dojde k 

dalšímu omezení možností, které takový 

pachatel má.

Jaké tresty padají za pojistné podvody?

Ta škála sahá od těch nejlehčích až po 

mnohaleté tresty vězení. Pokud je 

pachatel podvodu dosud netrestaný 

a přizná se, má státní zástupce právo 

trestní stíhání podmínečně zastavit. To je 

vlastně první trest, protože Policie ČR už 

má pachatele v záznamech a při dalším 

provinění dopadne mnohem hůře. 

Další variantou jsou podmínečné tresty 

u soudu, kdy daná osoba trvá na tom, že 

nic nespáchala a musí proběhnout trestní 

řízení, resp. v první fázi trestní příkaz, který 

je vždy podmíněný. Pokud je i tak trváno na 

nevině, proběhne soud. A ten již může 

uložit i trest nepodmíněný. Pokud to 

budeme definovat podle způsobené 

škody, za třicet až čtyřicet tisíc se dává 

obvykle podmínka. Za škody vyšší nebo 

spáchané v organizované skupině se 

udělují tresty pět až deset let v některé z 

nápravně-výchovných skupin.

Jaká pojištění jsou nejčastějšími cíli pod-

vodníků?

Je rozdíl v tom, jestli věc poměřujeme 

počtem pojistných událostí nebo výší 

škody. Nejvyšší škody jsou jednoznačně 

v oblasti majetku a odpovědnosti. V sou-

časné době za nimi následuje životní 

pojištění a po nich auta. V počtu případů 

vede život, následovaný auty a majetkem.

Existuje pojišťovací odvětví, ve kterém se 

podvody odhalují snadněji, resp. je 

rychle zřejmé, že se jedná o podvod?

Spíše to závisí na typu podvodu. Někdy se 

odhaluje snadno, že máte antidatovanou 

smlouvu, někdy se to odhaluje hůře. To 

souvisí se znalostmi pachatele o fungo-

vání systému v pojišťovně. Pak zde máme 

tzv. "plechové" škody, kam spadají srážky 

vozidel a podobně. Zkušený likvidátor 

nebo vyšetřovatel poměrně rychle pozná, 

zda jde o související škody nebo o škodu 

následnou, kterou měla být zakryta škoda 

předchozí. Ovšem to, že to rychle pozná, 

neznamená, že to dokáže. Mimochodem, 

likvidátoři nebo správněji mobilní technici 

nespadají pod naše oddělení. Tvoří sa-

mostatnou skupinu a jsou jakousi první 

obranou proti pojistným podvodům.

Můžete uvést nějaké kuriózní pojistné 

podvody, které tým vašich detektivů 

minulosti odhalil?

Měli jsme například co do činění se 

skupinou, která si navzájem okopávala 

kotníky nohou s úmyslem zmrzačit se a 

následně čerpat pojistné plnění. K ta-

kovým případům patří i úmyslné pády ze 

schodů. Musím podotknout, že pachatelé 

jsou mnohdy pod vlivem omamných látek. 

Nad něčím lze kroutit hlavou, podobné 

události mohou ale skončit i tragicky, jak 

dosvědčuje případ, kdy si klient nechal 

kladivem rozdrtit prsty u nohou. Ta bolest 

musela být strašlivá, navíc do zraněné 

nohy dostal sněť a zemřel.

Vaše povolání vám v  podstatě každo-

denně přináší  podněty k rozkrývání 

různých tajemství. To vás jistě baví, že?

Upřímně musím říci, že jsem šťastný, 

že mohu dělat právě tuhle práci. Baví mě 

opravdu hodně a soudě dle ohlasů od 

kolegů z našeho týmu jsou na tom i oni 

stejně.

Pane Stavný, děkuji vám za rozhovor.

zamlčování podstatných údajů

úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených 

údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, 

důvod vzniku, doložené doklady apod.)

úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody

úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví 

apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá 

pojištěním

nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně 

uměle vyvolaná pojistná událost

pojištění již poškozené věci jako nepoškozené 

(např. havarovaného vozidla)

různé kombinace uvedených jednání

Příklady podvodného jednání
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Jméno MAXIMA není porad-

cům BSF neznámé. Svého 

času významná spolupráce 

mezi oběma firmami by si 

ovšem nyní, dle ředitele pro 

strategický rozvoj MAXIMA 

pojišťovny, Ing. Milana Točiny, 

zasloužila znovuoživení.
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Pane řediteli, Maxima pojišťovna prošla 

v nedávné době nezanedbatelným 

rozvojem, který se týkal jak moderniza-

ce, tak i přílivu nových, zkušených členů 

vašeho pracovního týmu.

Zásadní změna proběhla v akcionářské 

rovině, kdy sedmdesát procent akcií 

Maxima pojišťovny převzala společnost 

Mella Holdings, v jejímž čele stojí Ing. Petr 

Sedláček. Tato skutečnost pro nás měla 

strategický význam, protože Petr Sedláček 

spoluzakládal společnost Home  Credit a 

spolupracoval ve skupině PPF. Hledali 

jsme totiž partnera, který nepřinese jen 

finanční potenciál, ale především ten 

obchodní. Zároveň jsme zhruba před 

dvěma a půl lety navázali spolupráci se 

společností O2.

Tato spolupráce se týká čeho?

Jde o pojištění hardware, především 

pak mobilních telefonů pro případ 

nahodilého poškození a krádeže. Je to 

velký projekt, který vyžadoval podrobné 

nastavení všech procesů a dnes mohu 

konstatovat, že již druhým rokem úspěšně 

běží. Za loňský rok jsme díky němu získali 

kolem osmdesáti tisíc klientů a letos 

čekáme ještě více. Navíc obdobný pro-

dukt úspěšně běží i na Slovensku. 

Tím ovšem vaše kooperace v rámci 

skupiny PPF nekončí, že?

Spolupracujeme rovněž s Air Bank, 

jejímž klientům nabízíme pojištění výdajů 

pro případ smrti,  invalidity, pracovní 

neschopnosti či ztráty zaměstnání. Po 

získaných zkušenostech musím říct, že 

klientela Air Bank je velmi specifická 

a pro banku samotnou je vždy na prvním 

místě. Lidé v Air Bank dělají svou práci  

opravdu velmi dobře. Jsme tedy velmi 

spokojeni a v současnosti již společně 

poskytujeme i cestovní pojištění.

V úvodu jste zmínil také Home Credit...

Ano, i s touto společností spolupracuje-

me. Příprava si vyžádala nějaký čas, ovšem 

od loňska vše běží naplno. Tento projekt 

v novém

Text a foto: Dalibor Vajnar
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má velké ambice a do budoucna jej 

vnímáme jako druhý nejvýznamnější 

hned po projektu s O2. Se skupinou Home 

Credit souvisí i společnost Zonky, s níž 

vedeme intenzivní jednání a rádi bychom 

spustili pojištění schopnosti splácet ve 

třetím čtvrtletí tohoto roku.

Zdá se, že kladete velký důraz na pojiště-

ní poskytované společně s produkty vel-

kých firem?

Tento způsob má rozhodně retailovou 

budoucnost a potenciál silné distribuční 

síly, nicméně si nemyslím, že by mohl 

ohrozit existenci té klasické distribuce, 

která pro nás je a nadále zůstane velmi 

důležitá. Mnoho klientů chce mít svého 

osobního poradce a servis na úrovni, 

jakou jim výše zmíněný způsob nemůže 

z principu poskytnout. To je a bude 

zásadní rozdíl - kvalitní servis.

Pro MAXIMU se jedná o velmi významné 

změny. Proběhly nějaké i uvnitř?

Probíhají i změny v managementu, 

projektové části a v neposlední řadě i IT, 

kdy řešíme potřebu nového software, 

abychom mohli všechny nové věci 

technicky spravovat na vysoké úrovni 

a poskytovali tak stále lepší servis. Vedle 

toho chceme de facto zachovat i organic-

kou část pojišťovny ve struktuře produktů 

podnikatelských rizik a ve struktuře 

retailových rizik, tedy pojištění stavby, 

domácnosti, odpovědnosti a rizikového 

pojištění, kde dnes nabízíme dva produkty 

- MaxJistota a MaxEfekt.

V čem jsou tyto dva produkty zajímavé?

MaxJistota je záměrně jednoduchý pro-

dukt jen pro pokrytí závažných rizik 

a nezahrnuje pojištění denního odškodné-

ho. Toto riziko je naopak zahrnuto v Max-

Efektu. Oba produkty také po celou dobu 

trvání smlouvy generují zajímavé provize a 

cenově jsou velmi příznivé. Zejména 

MaxJistota vychází u starší populace velmi 

výhodně a jen málo produktů na trhu je 

schopno jí cenově konkurovat.

K dalším výhodám patří čekací doba 

u invalidity pouze 1 rok, krytí psychických 

nemocí (s výjimkou těch způsobených 

návykovými látkami), velmi slušné 

podmínky pro denní odškodné způsobené 

úrazem s 3x násobnou progresí a pro 

trvalé následky úrazu s 8x násobnou 

progresí, přičemž první progresívní plnění 

začíná již od 20 %. Přičtěme fakt, že státem 

přiznaná invalidita pojišťovně postačuje 

pro plnění a možnost pojištění všech tří 

stupňů invalidity, možnost u závažných 

onemocnění připojistit rakovinu in-situ 

a pracovní neschopnost s výplatou od 15., 

29. a 29. dne zpětně.

Plánujete ještě nějaké další změny?

Zhruba v pololetí bychom své partnery 

rádi seznámili ještě s jinými změnami, 

které zahrnují vylepšení podmínek pro 

krytí velmi závažných rizik, pojištění 

invalidity s minimem výluk, snížení limitů 

u méně závažných úrazů a přidání 

u vážnějších a ještě přibude možnost 

sjednání připojištění telefonických 

lékařských konzultací, které klientovi 

poradí, jak správně brát léky, zreviduje 

lékařské zprávy a sdělí oponentní názor 

nebo objedná klienta do nemocnice na 

vyšetření.

Ředitel pro strategický rozvoj MAXIMA pojišťovny, Ing. Milan Točina při rozhovoru 
s Romanem Kratochvílem, výkonným ředitelem BSF a.s.
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Proč MAXIMA pojišťovna nebuduje síť 

svých zastoupení?

Patříme spíše k menším společnostem 

v oboru a nemáme zájem na tvorbě 

vlastních poboček, které prodávají a servi-

sují občany. Na retail používáme distri-

buční sítě i on-line nástroje. Prostřed-

nictvím webových stránek je u nás možné 

pořídit si například pojištění stavby, 

domácnosti a odpovědnosti.

Dobrou zkušenost v rámci on-line aplikací 

máme i se zdravotním pojištěním cizinců, 

které také generuje zajímavá čísla. Je 

dostupné i přes weby našich partnerů, 

mezi něž patří i BSF.

Vyvinuli jsme také aplikaci pro živnostníky 

a malé a drobné podnikatele umožňující 

on-line  a paparless uzavření komplexního 

pojištění majetku a odpovědnosti Max-

Byznys. Také rizikové pojištění se dočká 

vlastní aplikace. Akceptace smluv fungují 

zaplacením.

On-line distribuce tvoří a určitě bude 

tvořit významnou část našich obchodů, 

vedle klasického způsobu prováděného 

prostřednictvím pojišťovacích poradců. 

A každopádně může pomoci i jim, proto-že 

není třeba, aby za klientem cestovali 

někdy na větší vzdálenosti, ale mohou jej 

servisovat na dálku. To je ideální pro cross- 

selling, kdy poradce klienta navede na 

aplikaci a poradí mu. Prostřednictvím 

promo kódu bude identifikovatelný, o svoji 

provizi tak samozřejmě nepřijde.

Můžeme čekat něco zajímavého i ve zdra-

votním pojištění?

V rámci zlepšování servisu jsme se 

rozhodli zaměřit na spolupráci s velkými 

zdravotnickými zařízeními, dlouhodobě 

například spolupracujeme s FN v Motole. 

U pojištění pro cizince od dubna spolupra-

cujeme s asistenční službou EuroCross, se 

kterou nabízíme klientům službu s názvem 

TeleMedic. Díky ní nemusí klienti se vším 

běhat k lékaři a jsou jim dostupné základní 

zdravotnické rady v mnoha jazycích po 

dobu 24 hodin denně. Podobnou službu, 

ovšem obohacenou o další prvky, jako jsou 

například přednostní objednávky či 

specializovaná vyšetření, plánujeme i pro 

české občany. Připravujeme si i distribuční 

modely pro skupinová pojištění a pro 

zaměstnanecké programy.

To zní opravdu dobře.

Jsem přesvědčený, že jde o zajímavý 

produkt a doufám, že přispěje i k oživení a 

"refreshi" spolupráce MAXIMA pojišťovny 

a Bohemia Servis Finance. Jak jsem již 

zmínil, naše společnost prochází význam-

nými změnami ke zvýšení své výkonnosti a 

na tomto místě bych rád vyzval právě 

kolegy z BSF k podnětům a nápadům, 

které by mohly napomoci k rozvíjení naší 

součinnosti. Budu rád, když budeme 

hledat společnou cestu, ať již v rizikovém 

pojištění, v pojištění majetku a odpověd-

nosti nebo v rámci připravovaných 

produktů. Uděláme pro to maximum.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.
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Bohemka má

Text: Dalibor Vajnar   Foto: Aleš Háva

Ano, Bohemka 
má talent. 
A rozhodně ne 
jenom jeden, 
jak se ukázalo 
v sobotu 22. dubna
v Kraskově.
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Již tradičně se setkání firemních spolu-

pracovníků, nováčků a potenciálních 

zájemců o poradenský obor odehrálo 

v Hotelu Kraskov, blízko Třemošnice. 

Tentokrát bylo však okořeněno ještě 

vyšším dílem zábavy a překvapení. 

Výsledkem byl večer, který se dle mínění 

mnoha kolegů zařadil mezi "top" akce.

Odpoledne bylo věnováno manažer-

skému školení a následnému představení 

firmy nováčkům, kteří si mohli pohovořit 

s kolegy, jejichž výkony pro ně mohou být 

inspirací. 
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To se již rychle blížil večer, který po 

osmé hodině zahájila kapela Bohe-

micca, jež pak kolem deváté přene-

chala prostor soutěži "Bohemka 

má talent". Tu odstartoval příchod 

poroty ve složení Ilona Bílá Sucho-

melová, Michal Kohák Neumeister 

a Ladislav Slávik Báča. Přehlídka ta-

lentů přišla vzápětí a sestávala ze 

skvělého zážitku v podobě árie 

Rusalky, gymnastického čísla, har-

monikářského vystoupení, pro-

slovu "nemoudré" blondýny 

a trpasličího tance (či jak vlastně vy-

stoupení M. Ticháčka a M. Patoč-

kové nazvat?). Všichni odvážlivci za-

slouženě postoupili do finále, 

a také zvítězili.
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Po téměř hodině smíchu následovalo překvapení, to když Roman Kra-

tochvíl a Petr Rauscher představili zvláštního hosta, kterým byl Olda 

Krejčoves, kytarista skupiny Monkey Business. Začátkem "devadesá-

tek" hrál s Davidem Kollerem (pusťte si videoklip "Chci zas v tobě 

spát", vidíte toho vlasatce s kytarou? Tak to je Olda). Kromě vlastní 

tvorby hrál i s Kollerbandem, Bárou Basikovou nebo třeba v muzikálu 

Jesus Christ Superstar. A samozřejmě je také klientem BSF s mnoha 

uzavřenými produkty! Olda Krejčoves nejprve sám zahrál dvě písně 

na akustickou kytaru, aby si pak s Petrem Rauscherem písní "Měsíc" 

od skupiny Abraxas a za doprovodu Romana Kratochvíla zavzpomí-

nali na dobu, kdy před téměř třiceti lety „valili” v Kadani bigbít. 
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To už byl večírek v plném proudu. Patrné bylo, že s přibývajícím časem už téměř nikdo nese-

děl a parket před Bohemiccou - k níž se po zbytek večera a vlastně noci přidal i Olda - byl per-

manentně zaplněný. Také jsme zaznamenali rekord - hudební produkce trvala až do půl 

druhé v noci (!) a končilo se vlastně jen proto, že hlasivky P. Rauschera prostě nejsou z oceli. 

Tím ovšem naše setkání nekončilo a teprve v půl čtvrté šli na kutě ti, kteří vydrželi nejdéle. 

Bylo to skvělé a nashledanou příště!
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Splněné sny 
s Bohemkou

V nové rubrice Splněné sny bychom si rádi pravidelně povídali 

o tom, jak vám profese finančních poradců napomohla k jejich 

realizaci. Nikdy se to samozřejmě neobejde bez vlastní vůle, na-

příklad Ludmila Břečková neměla nikdy nejmenší problém zasa-

dit se o splnění svých přání. Více chtěla, jenže také více pracova-

la.

Lído, ale co bylo tím hlavním snem?

Můj sen nebyl z těch, kdy bych si představovala nádherné 

auto nebo dům. Bylo to z jistého pohledu mnohem prostší, 

ale o to významnější. Snila jsem totiž vždycky o tom, abych 

svým dětem mohla poskytnout vzdělání a možnosti, které 

by pro ně znamenaly uplatnit se v životě dle jejich před-

stav.

Tento sen jsi začala realizovat až coby finanční porad-

kyně?

Vždy jsem chtěla uskutečnit co nejvíce z toho, co jsem 

v sobě cítila, to již od mládí. Dát své rodině co nejvíce mož-

ností, samozřejmě znamenalo nebát se podnikavosti a také 

zpočátku nějaký čas obětovat, brát si práci domů a zkoušet další 

věci.

Tvé sny tedy vlastně byly dva? Vzdělání pro děti a mít dostatek 

času pro rodinu.

Ano, tak to je. A finanční poradenství mi umožnilo uskutečnit 

obě tyto mé touhy. Časová svoboda je pro mě v tuto chvíli 

Text a foto: Dalibor Vajnar

Své touhy a sny máme asi všichni. 
Některé jsou z kategorie hmotných, 
jiné souvisí se seberealizací a další 
zase spíše s radostí a spokojeností. 
K realizaci takových snů nám může 
napomoci i naše práce.
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nedocenitelná, protože mohu nejmladší 

dceru vozit na všechny kroužky, které si vy- 

brala, vozím jí na závody, kterých se účast-

ní... To bych si v zaměstnaneckém poměru 

patrně nemohla dovolit. Starších dětí, 

syna a dcery se již týkal jejich svobodný 

výběr vzdělání.

Jakým směrem se tedy syn a dcera roz-

hodli vydat?

Syn se kdysi rozhodl pro střední soukro-

mou školu a po jejím absolvování nyní 

studuje na vysoké škole v Českých Bu-

dějovicích, kde jsou součástí studia i 

různé speciální kurzy a cvičení, 

které je také třeba uhradit.

K tomu musíme připočíst i uby-

tování. Nejstarší dcera je nyní 

inženýrkou ekonomie a ona 

byla vlastně první, které se tý-

kalo plnění mého snu - umož-

nit potomkům nastoupit 

cestu do života tak, jak si 

budou oni sami přát.

Poradenství tak vlastně pomáhá jak tvým 

klientům, tak i tvé rodině.

Je to krásně propojené, že? Pro své klienty 

jsem vždy chtěla to nejlepší, a tato práce 

mi zpětně umožňuje dávat to nejlepší 

vlastním dětem.

Splněný sen Ing. Ivany Kuželové bychom 

možná měli spíše nazvat právě 

p l n ě n ý m  s n e m . 

Nejde v něm o 

záměr mít ně-

čeho více, ale o 

něco zcela ji-

ného.

Ivano, vy se fi-

nančnímu po-

radenství vě-

nujete čtvr-

tým rokem. 

Mohlo sku-

tečně za tu 

krátkou dobu mohlo přispět k realizaci va-

šeho snu?

To má trochu delší historii. Po ukončení na-

šich zaměstnaneckých poměrů jsme 

s manželem před sedmnácti lety začali pro-

vozovat specializovaný maloobchod. Ten 

nás dokázal slušně živit, bylo to ale za cenu 

naprosté časové vytíženosti. Otevřeno 

jsme měli v podstatě stále, svátky nesvátky 

a po hmotné stránce jsme my ani děti ne-

měli žádný problém. Ten se projevil 

v něčem jiném.

Přibližte nám jej, prosím.

Náš neustálý úvazek v obchodě nás po-

stupně připravil o kontakt s přáteli, 

o povídání si s lidmi na ulici. Neměli jsme 

čas si zajít do divadla nebo jen tak do ka-

várny a já už jsem nakonec ani nemohla 

užít své šaty či lodičky. Naše pracovitost 

nám paradoxně ze života odebírala ony 

chvíle, ve kterých můžete vypnout.

Kdy přišla změna?

Asi před čtyřmi roky jsem se rozhodla, 

že z toho kola musím ven, alespoň na pár 

hodin denně. A tehdy jsem na popud Ilony 

Suchomelové, jejímiž klienty jsme byli, za-

čala zkoušet své první krůčky ve finančním 

poradenství. Byla to příležitost být s lidmi, 

hovořit vážně i nevážně. 

Opět jsem se naučila řídit auto, které 

nám dlouhé roky stálo nevyužité v gará-

ži, a jezdila jsem na školení. Najednou 

jsem měla důvod koupit zase si hezké 

oblečení a parfém. A hlavně jsem po-

znávala nové lidi. Uvědomila jsem si, jak 

moc toto vše v mém životě chybělo. Pe-

níze jsme si dokázali vydělat, ale před 

tím ostatním jsme byli uzavření v neustá-

lém pracovním procesu.

Můžeme tedy říci. že vy svůj sen žijete asi 

právě nyní.

Vlastně ano. I tak k němu ale musím přistu-

povat zodpovědně. Od loňského roku se 

totiž poradenství stalo definitivně mým je-

diným zdrojem výdělků. Bohemka mi už 

každopádně dala všechno, co jsem chtěla, 

změnila můj život a otevřela jej novým zku-

šenostem. Cítím nyní tak něco zcela jiného 

než těch předešlých sedmnáct roků v ob-

chodě a svého kroku určitě nelituji.
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Máme
kvalitní nástroje. 
Tak je využívejme.

Pavlo, na co ses v minulém roce nejvíce za-

měřovala?

Na úplný začátek se musím přiznat, 

že mě tyto výsledky velice překvapily, 

a to z prostého důvodu - v minulém roce 

jsem svůj čas musela dělit mezi práci 

a od jara i rekonstrukci bytu. Největší kom-

plikaci mi však způsobila srpnová autone-

hoda, jejíž následky mi na tři měsíce zne-

příjemňovaly život. Skutečnost, že jsem se 

i tak dokázala několikrát dobře umístit ve 

druhé polovině roku, mě určitě těší. Větší 

díl práce jsem ale vykonala v prvním polo-

letí. Z celkového třetího místa za Janem 

Moravcem a Michalem Neumeisterem tak 

mám velkou radost.

Ale vrťme se k položené otázce. Je třeba 

říci, že jsem se neustále snažila opakovat si 

pomůcky a postupy, které školím a věřím 

jejich funkčnosti. Nemám ráda akade-

mické debaty, a když mi někdo tvrdí, že to 

a to nejde, odpovím, že chápu a nejprve si 

osobně danou věc vyzkouším. Tak získám 

argumenty, abych mohla dokázat, že věci 

jdou. Když se ovšem chce.

Stála jsi u zrodu DESATERA. Jak se osvěd-

čilo?

Desatero se zestručnilo, respektive vzniklo 

z něj několik obchodních minirozhovorů, 

které fungují a jsou účinné. Byla bych ráda, 

kdyby se více využívaly, Desatero je jen ná-

vod, jehož úspěch záleží na vůli. Ale je 

třeba se jej naučit a používat, to si ověřuji 

sama na sobě. Díky tomu, že používám celý 

náš komplexní systém, se mi daří také 

v investicích.

Jaké investice s klienty děláš nejčastěji?

Jedná se o ty dlouhodobé, po menších část-

kách. Radost mám ale z toho, že jsme 

schopní klientům investovat i vyšší obnosy 

na relativně krátká období roku či dvou. 

I tato nabídka je stále častěji využívána 

mými klienty.

Investice v portfoliu nechápu jako něco na-

víc, ale jako věc nezbytně nutnou, která ko-

píruje Evoluci v prvním a druhém patře Py-

ramidy. Je to zabezpečení při rozvodu, 

ztrátě zaměstnání nebo na důchod.

Investice jsou součástí dalšího pilíře, 

o který opíráš svá doporučení klientům - 

Trojkombinace.

Trojkombinace je příkladem produktu, 

který se mi velmi líbí, a proto se mi daří jej 

nabízet. Její princip je pro klienty snadný a 

logický. Můžeme na ní navíc pracovat po-

stupně a rozložit ji do nějakého rozum-

ného časového úseku. Nicméně, v každém 

případě je žádoucí, aby klient měl svoji Troj-

kombinaci hotovou co nejdříve.

Text: Dalibor Vajnar   Foto: Dalibor Vajnar, Aleš Háva

Pavla Hanusová, ředitelka Bohemia Academy, v minulém roce mnoho-
krát dosáhla nejvyššího počtu bodů a uzavřených Evolucí ve skupině 
Lenky Hantlové Andrlíkové a stala se tak tamní nejčastější osobností 
měsíce.

Daří se mi i proto, 
že používám celý 
náš komplexní 
systém
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Tvé úspěchy pramení i z uzavřených Evo-

lucí. Čím tento produkt boduje?

Je důležité, že Evoluce oslovuje také mě sa-

motnou. Neustále se vyvíjí a zlepšuje, je to 

živý produkt, který reaguje na aktu-ální po-

žadavky trhu a zahrnuje rizika, která lidé 

chtějí. Rozhodně ji považuji za velmi kon-

kurenceschopnou. Na nedávném dvou-

denním interaktivním školení, kde Evoluci 

Jindřich Hájek školil, jsem si ji osvěžila 

a přesvědčila se znovu o tom, že jde prostě 

o výborný produkt, což dvojnásob platí 

o Evoluci nové. Ta je naprosto perfektní.

Jak si organizuješ svůj čas? Máš přece jen 

rodinu a často nejsi doma...

Bez vstřícnosti svých blízkých bych asi ne-

mohla takto fungovat. Školení, návštěvy 

kanceláří, vytváření reportů a prezentací 

a hlavně i stálá práce s klienty, to vše je ča-

sově opravdu náročné. Partner mě pod-

poruje a pomáhá mi a dcerka chápe, 

že maminka je v práci, ale občas je i dost 

smutná, že nejsme více spolu, tak ji občas 

beru s sebou. Pracovala jsem i o jarních 

prázdninách, tak jsme společně spojili ná-

vštěvy kanceláří i s výlety. Bylo to sice ná-

ročné na dlouhé každodenní přesuny, ale 

byli jsme hodně spolu a například prome-

náda v Karlových varech je moc pěkná...

Zásadní je, že bychom neměli mluvit 

o organizaci času, ale organizaci dat. 

Díky tomu můžeme svůj pracovní čas vyu-

žít efektivně a s největším prospěchem do 

budoucna. Příkladem je servis klientů. 

Dala jsem si předsevzetí, že se nyní budu 

ještě více věnovat klientům, s nimiž častěji 

komunikuji. A zjistila jsem přitom, že třeba 

upgrade staré Evoluce na novou je velmi 

zajímavý pro obě strany.

To jsme se dostali k servisu klientského 

kmene.

Problém nespočívá v získávání nových kli-

entů, ale spíše v nestarání se o ty stá-

vající. Mnoho poradců neví, s čím 

za svým klientem vlastně jít. Přitom mají 

Trojkombinaci či Pyramidu a mohou klien-

tovi srovnat situaci předtím a nyní, dále s 

ním pracovat a rozšiřovat portfolio jeho 

produktů. 

Stávající klienti jsou velkým potenciálem 

růstu, jen je třeba o ně neustále pečovat. 

Tím se vracíme k časovému problému a já 

v této souvislosti vážně uvažuji o tom, že si 

najdu asistentku. Je to krok, který mi 

umožní zvýšit efektivitu práce. Již nyní mi 

hodně pomáhá partner, který si převzal 

hlavně administrativu se zpracováním 

smluv a sektor aut. Do budoucna chci mít 

aktivní kancelář i v době, kdy fyzicky ne-

budu přítomna, kdy budeme i s celou rodi-

nou na dovolené, a přitom může být o kli-

enty v akutních potřebách postaráno...

Pavlo, děkuji Ti za rozhovor.
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Na slovíčko, prosím
V posledních měsících se na BSF Life můžete setkávat s krátkými 
videorozhovory s kolegy, jejichž názory by mohly být inspirativní 
především pro naše nováčky, ale i pro ostatní poradce. A jak tato videa 
vznikají? O tom si můžete přečíst nyní.

Myšlenka zachytit postřehy zkušených ko-

legů formou videa vznikla koncem loň-

ského léta. Základní představa a náplň 

byly v podstatě jasné - video dokáže být 

stejně informativní jako tištěný text 

a jeho shlédnutí přitom zabere daleko 

méně času.

Otázkou bylo, kdo se před objektivem ka-

mery objeví jako první. V BSF je samo-

zřejmě mnoho kolegů, jejichž názory a 

rady stojí za vyslechnutí, ovšem ne každý 

z nich stojí o tu „čest” nechat se při tom na-

táčet. Nicméně, v zájmu sdílení zajíma-

vých a prospěšných  informací si již několik 

našich poradců vyzkoušelo, jaký je to asi 

pocit, když se několikrát opakuje záběr. 

A další si to ještě vyzkouší...

První klapka... a ty další
Tím, kdo se nakonec jako první postavil 

před objektiv Aleše Hávy, byl Milan Pánek 

ze skupiny Květy Svobodové. Jeho úspěš-

nost a mládí jej předurčily stát se pioný-

rem, zahajujícím sérii, kterou jsme nazvali 

„Na slovíčko s ...” Kdo Milana zná, ten ví, že 

nadšením zrovna nezářil. Jeho značné 

schopnosti v poradenské praxi jsou přímo 

úměrné jeho nechuti veřejně se prezento-

vat a přinejmenším stejně tak úměrné ner-

vozitě, která je s tím spojena. Při vědomí 

tohoto faktu nezbývá než ocenit Milanovu 

ochotu ke spolupráci. Těžko říci, kolik toho 

před naším natáčením naspal, ale na 

„plac” v kanceláři v Benátkách nad Jizerou, 

kterou sdílí společně s Radkou Štechovou, 

se dostavil plný odhodlání. A patrně proto, 

abychom na něj byli s Alešem hodní, si situ-

aci pojistil donesenou horou zákusků 

a chlebíčků. Inu, hodní jsme tedy byli.

Protože v zájmu celého sdělení série „Na 

slovíčko s ...” je výstižnost a jasnost, pečlivě 

jsme s Milanem probrali jeho odpovědi, ná-

sledně vyhledali nejvhodnější rozmístění 

pro kameru i pro Milana, jako dotazova-

ného a šlo se natáčet.

Ani jsem nečekal, že to Milanovi tak půjde, 

tady znovu připomínám jeho odpor k ve-

řejné prezentaci. Každopádně zachoval 

klid (že by tak spoléhal na ty zákusky?) a do-

slova pekelně se soustředil. Ne, že bychom 

každou odpověď zvládli na první dobrou, 

to ne, vždy se opakovalo několikrát. Mila-

novým rekordem bylo, tuším, šest nebo 

sedm klapek. A to pokládám za slušný vý-

kon. Ostatně v tomto počtu se shodli s Ilo-

nou Suchomelovou, která to „své” natá-

čení absolvovala letos v březnu. Na Ilonu 

totiž s poslední otázkou přišla „brebtací” 

krize a nešlo to a nešlo. Ono to opravdu 

Text: Dalibor Vajnar   Foto: Dalibor Vajnar, Aleš Háva

Milan Pánek. Původní nervozita a obavy byly nakonec potlačeny velikou profesionalitou.
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není jen tak, být přirozený a klidný v situa-

ci, kdy záznam jede a vy to chcete mít za se-

bou. A potom přijde přeřeknutí nebo 

„okno” a - jede se znovu. Nálada pak 

rychle klesá a nervozita naopak stoupá, 

což ilustruje právě natáčení s Ilonou, jejíž 

původně vlídný výraz se s postupujícím 

časem a klapkami měnil v ocelově chladný 

pohled, kterým se mi sveřepě zabodávala 

přímo do očí, zřejmě odměnou za to, že 

jsem jí vystavil takovému očistci. Také si 

myslím, že i počet vykouřených cigaret byl 

před kanceláří v Horních Libchavách to do-

poledne poněkud vyšší. Ale upřímně, 

Ilonka se pak přiznala, že se ve skutečnosti 

vůbec nezlobí a byla to jen legrace.

Na první, maximálně druhou dobrou, se 

pak s natáčením vyrovnal Miroslav Tichá-

ček, kadaňský „specialista” na zlato. Celé 

je zvládl s klidem a přehledem člověka, 

který vysvětluje ztracenému turistovi 

cestu k nejbližšímu hotelu. Z tohoto hle-

diska bude v budoucnu bezesporu velice 

zajímavé sledovat, jaký budou mít vliv jiná 

natáčení na další kolegy z Bohemia Servis 

FInance, kterých se budou týkat. Evi-

dentně zde totiž roky a stovky schůzek s kli-

enty nehrají úplně tu největší roli. To je 

prostě kouzlo objektivu. 

Všechny milé spolupracovníky, se kterými 

si v budoucnu budeme povídat u spuštěné 

kamery, bych chtěl ovšem uklidnit - 

opravdu to není tak zlé, jak by se mohlo 

zdát. U natáčení bývá spousta legrace 

a sám Milan Pánek po něm konstatoval, že 

to nakonec bylo mnohem snažší, než pů-

vodně čekal. Tak vidíte. Hlavně ale nezapo-

meňte na ty zákusky.

Není vůbec žádným problémem vyžádat si pro natáčení podporu nebo posilu. Iloně 
Suchomelové přišla nakonec letos v březnu návštěva Zdeňky Kosťové docela vhod. 
Přes chvilkovou krizi ke konci natáčení se tak s celým dopolednem vyrovnala pohodově.

Trpělivost Aleše Hávy je pro všechny 
zárukou, že natáčení proběhne v úplné
pohodě.
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Miroslav Ticháček ze struktury Petra Rauschera přišel, odpověděl a odešel... 
Rozhodně tak drží rekord, pokud jde o čas. Uvidíme, kdo jej překoná.



Těžko uvěřit, ale je to tak. Čas letí, Bohe-

micca je v tuto chvíli více než tři a půlletá 

a do čtyř let jí chybí nějakých pět měsíců. 

A i když jí původní záměr, tedy především 

přinášet zábavu a dobrou náladu firem-

ním kolegům nadále zůstal, díky kladným 

ohlasům se působe-ní kapely šíří dál a dál. 

Takže, jak nám ta Bohemicca celé ty roky 

funguje?

Obloha bez mraků
Aniž bych přeháněl, složení kapely se asi 

opravdu "povedlo", přinejmenším ve 

smyslu vzájemné snášenlivosti. Jedinými 

mráčky na pomyslné obloze jsou totiž jen 

občasné diskuze při rozšiřování repertoá-

ru. Kapela chce již z principu hrát dobře 

známé hity, které se do schvalovacího ko-

lečka dostávají díky návrhům jednotlivých 

členů. V naprosté většině případů se sho-

dujeme a písně, patřičně "zrockované", do 

našeho playlistu proniknou. Nicméně, 

občas přijdou na přetřes kusy, které se ně-

kterým členům nemusí zrovna zamlouvat. 

Chcete příklad? Prosím, jedná se třeba 

o známý "osmdesátkový" hit rakouské sku-

piny OPUS - Live is Life. Autor těchto řádků 

se doznává, že se zuby nehty bránil, jelikož 

tuto píseň prostě nemůže vystát. Protože 

však fungujeme na většinovém principu 

a zbytek kapely byl ochoten se tohoto děsi-

vého a strašlivého úkolu zhostit, Live is Life 

prošla až do stadia první zkoušky, ve které 

nakonec její původní navrhovatel, jehož 

jméno zde nebudeme uvádět (hraje na bi-

cí), nakonec sám uznal, že to prostě není 

ono.

I tak jsou ale v repertoáru Bohemiccy pís-

ně, které původně nebyly jednomyslně při-

jímány a nakonec všichni členové uznávají, 

že tyhle "fláky" opravdu šlapou: Modlitba 

pro partu a Nonstop například. A rokenrol 

od podlahy, Vlak co nikde nestaví od Olym-

picu, se přes původní odpor (už zase ten bu-

beník) nadějně prodírá stadiem zkoušek.

Na druhé straně jsou ovšem kousky, které 

bychom hráli opravdu rádi, z důvodů nám 

nepochopitelných ovšem nezní podle pů-

vodních představ. Chtěli jsme takto poslu-

chačům například dopřát superploužák 

"Chci zas v tobě spát" od Davida Kollera, 

přes veškerou snahu však výsledek našeho 

snažení moc romanticky nezněl. Podobně 

bohužel skončily i jiné pomalé písně. 

A samozřejmě máme zástup hitů, které 

stále čekají na onen šťastný okamžik, kdy 

se k nim konečně propracujeme. To je pří-

pad skladeb, které členové kapely navrhují 

dle svého hudebního vkusu. Bluesman 

Jirka Jeřábek by rád Cocaine od Erica Clap-

tona, Petr Rauscher ujíždí na Abraxasu a 

Roman Kratochvíl by se určitě nebránil na-

zkoušet mnohem více písní od Tří sester 

nebo Kabátů.

Hudební seskupení, původně vzniklé kvůli sedmi písním určeným pro 
vánoční oslavy BSF roku 2014, si odškrtlo další rok své existence.

Bohemicce táhne na čtvrtý rok

Bohemicca letos v březnu zahajovala 
plesovou sezónu na Zámku Mělník.

Text: Dalibor Vajnar   Foto: Bohemicca, Aleš Háva
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Nauč se roli!
Tato věta ze hry Lijavec od Járy Cimrmana 

přesně vystihuje snad jediný vážnější pro-

blém, který se u Bohemiccy objevuje. Jeli-

kož náš playlist čítá již skoro padesát skla-

deb, není divu, že zpěvák občas zapome-

ne. Z toho důvodu mají jak Petr Rauscher 

tak i Jirka Jeřábek před sebou tablety s tex-

ty. Na Petrovi ale přeci jen leží mnohem 

větší břímě, a tak se občas v refrénu "ne-

sejdou". A to je vítaná příležitost pro Jir-

kovo zvolání "Nauč se roli!". Citáty z cimr-

manovských her a z české filmové klasiky 

jsou mimochodem pro naše zkoušky ty-

pické.

Když je hlad, musí umění 

stranou
Další citát, tentokrát ze hry Dobytí sever-

ního pólu Čechem Karlem Němcem, ilu-

struje ještě jeden typický rys Bohemiccy, 

o který se pohříchu stále dokola stará je-

diný člen. Je jím právě doprovodný kyta-

rista a vokalista Jirka Jeřábek. Jeho prvním 

dotazem na kterémkoliv koncertu totiž 

obyčejně vzápětí po příjezdu bývá: "Kdy 

bude jídlo?". Jirka je ještě mladý a ve vývi-

nu, a proto jej zbytek kapely otcovsky chá-

pe. Navíc nám tak trochu kazí původně 

čistý BSF rodokmen Bohemiccy. Před něja-

kou dobou totiž od Bohemky přešel pod 

křídla ČPP, což ale nakonec není taková tra-

gédie a nám tato změna umožňuje škodo-

libě omlouvat jeho nedostatky.

Do you speak english?
Výlet do vod cizojazyčných hitů pro Bohe-

miccu znamenaly kurzy angličtiny, které 

podstupuje baskytarista a zpěvák v jedné 

osobě, Petr Rauscher. Díky tomu jsme na-

konec mohli do repertoáru zařadit skladby 

od Pink Floyd, Police nebo Depeche Mode 

a rozhodně nejsou vyloučeny ani nějaké 

další.

Když jsme u zpěvu, pro Petra znamená 

každý koncert velkou zátěž pro hlasivky, 

a to je skutečným důvodem toho, že je pro-

dukce Bohemiccy vždy rozdělena do něko-

lika "setů". Bigbeat se prostě musí podávat 

s pořádným nasazením, což Petr dodržuje. 

Naštěstí má zkušenosti se sborovým zpě-

vem a zpěv stále lépe zvládá i technicky. 

Jeho hlasivky jsou mu za to jistě vděčné.

Těší nás také jiné zlepšování, tentokrát 

u bubeníka. Roman Kratochvíl s povděkem 

bere příležitostné lekce od zkušených "bi-

canů" a je to znát. Ono totiž hrát na bicí 

není tak snadné, jak by se mohlo laikům 

zdát. Držet pokud možno rytmus a doplňo-

vat jej přechody, příklepy, předraženými 

dobami, tu činel, pravá ruka a levá noha na 

hi-hat, pravá noha zase hraje na takzvaný 

kopák... Roman sám tvrdí, že za koncert vy-

potí až dvě kila a možná by to stálo za ově-

ření.

Baví nás to
Snad nejvíce potěšitelný je ale fakt, že nás 

hraní stále baví. Všichni členové kapely 

berou produkci Bohemiccy vážně, a každý 

si během uplynulých let pořídil nějakou tu 

novou mašinku v zájmu vylepšení vlast-

ního projevu. Nové bicí, baskytara, kytara, 

efekty, osvětlení - to vše je znamení toho, 

že hraní pro BSF a vůbec pro všechny zá-

jemce se nám stalo příjemným koníčkem, 

lépe řečeno koněm, který nás nakonec při-

vedl až třeba ke koncertům na letišti AČR, 

na mělnickém zámku, fotbalovém stadio-

nu, v Café Louvre na Národní třídě v Praze 

a na jiných místech, která původně jaksi ne-

byla "v plánu". Hlavně však doufáme, že 

stejně jako my si užíváme hraní, užívají si je 

i naši posluchači. Tedy vy všichni, kvůli kte-

rým to vlastně původně celé vzniklo.

Takže „Rocku zdar”!
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Tato slova jsem slyšel, když jsem 

do ozvučovacího zařízení jedné re-

staurace pustil naše provedení „Zdi“ 

od skupiny Pink Floyd. Chvíli jsem ne-

chal posluchače užívat si skvělou muzi-

ku, a poté jsem jim sdělil, že poslou-

chají Bohemiccu, a že ta úžasná kytara 

je náš Dalibor. Nevěřili vlastní uším. 

                                   

                                   Roman Kratochvíl

PINK FLOYDI, TY MÁM RÁD

Zkušebna Bohemiccy v sídle kadaňské Bohemky. Tady to všechno vzniká.

„



Odměny
za doporučení
Klientská doporučení opravdu fungují a usnadňují finančním 
poradcům práci. Můžeme se tedy jen radovat z toho, že mnozí klienti 
se nerozpakují dopřát dobré služby i ostatním lidem.

Ti z nich, kteří ocenili poradenství Bohe-

mia Servis Finance a doporučili k oslovení 

pět svých známých, se i tento rok dostali 

do slosování o tři ceny. Dějištěm letošního 

losování bylo lednové setkání v Kraskově 

a přineslo zajímavé rozuzlení. Ač je to k ne-

víře, stejně jako v minulém roce se totiž 

dvě z udělených cen předávaly v chomu-

tovském okrese, ba co víc, obě dvě v Kada-

ni. A aby ani to nebylo málo, osud si pohrál 

i s tím, že o oba výherce pečuje stejná po-

radkyně, paní Jiřina Šťastná. Ta tedy měla 

příležitost osobně předat první a třetí 

cenu svým klientům, konkrétně panu Jo-

sefu Čihákovi televizor a paní Zdeňce Frdlí-

kové fotoaparát. Aby to ale sudičky nako-

nec alespoň trochu vyvážily, přiřkl los 

druhé místo v podobě tabletu panu Rad-

kovi Pitákovi, klientovi Lucie Třešňákové ze 

skupiny Květy Svobodové. I tentokrát tedy 

odměny za klientská doporučení přinesly 

spokojenost na obou stranách.

Text: Dalibor Vajnar   Foto: Dalibor Vajnar, Květa Svobodová

Dvaatřicetipalcový LCD televizor letos putoval 
do Kadaně k Josefu Čihákovi. Pro Jiřinu 
Šťastnou radost ještě nekončila. Za chvíli 
odměňovala další svoji klientku.

Lucie Třešňáková a její klient Radek Piták,
který v tuto chvíli již ví, že dobře udělal, 
když se rozhodl dát jí doporučení na další 
potenciální klienty. 

Třetí cena a opět Kadaň. Tentokrát si svoji
cenu, digitální fotoaparát, přebírá paní Zdeňka
Frdlíková.

pro klienty
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Po oficiální části následovala zábava v rytmu písní 
kapely Bohemicca. Nutno dodat, že s nepolevující 
intenzitou se tančilo až do hluboké noci. 



Centrála společnosti:
Žatec 438 01
Volyňských Čechů 837
tel.: 810 888 900

Kraj Ústecký
Kancelář Žatec
438 01 Žatec, Pod Střelnicí 246
Kancelář Kadaň 
432 01 Kadaň, Tyršova 133
Kancelář Chomutov
430 01 Chomutov, Jakoubka ze Stříbra 377
Kancelář Klášterec nad Ohří
431 51 Klášterec nad Ohří, Polní 652 
Kancelář Most
434 01 Most, Česká 382
Kancelář Vejprty
431 91 Vejprty, Náměstí T.G.M. 980 
Kancelář Louny
440 01 Louny, Osvoboditelů 2649 

Kraj Karlovarský
Kancelář Ostrov
363 01 Ostrov, Klínovecká 998
Kancelář Nejdek
362 21 Nejdek, Náměstí Karla IV. 163
Kancelář Plesná
351 35 Plesná, 5.Května 301
Kancelář Mariánské Lázně
353 01 Mariánské, Lázně Hlavní 503
Kancelář Horní Slavkov
357 31 Horní Slavkov, Dlouhá 634

Kraj Středočeský
Kanceláře Kolín
280 02 Kolín, Karlovo náměstí 47
280 02 Kolín, Orebitská 397
Kancelář Mladá Boleslav
293 01 Mladá Boleslav, S. K. Neumanna 344

293 01 Mladá Boleslav, 17. listopadu 1381 
Kancelář Lysá nad Labem
Lysá nad Labem 289 22, Masarykova 1739
Kancelář Březno u Mladé Boleslavi
Březno 294 06, Židněves 122
Kancelář Kladno
272 01 Kladno, Cyrila Boudy 1444
Kanceláře Rakovník
269 01 Rakovník, Husovo náměstí 53 
269 01 Rakovník, Poštovní 240
Kancelář Strančice
251 63 Strančice, Revoluční 131 
Kancelář Benátky nad Jizerou
294 71 Benátky nad Jizerou Pražská 676

Kraj Liberecký
Kancelář Liberec
460 01 Liberec, Jablonecká 14 
(Krajská nemocnice Liberec)

Kraj Královéhradecký
Kanceláře Hradec Králové 
500 02 Hradec Králové, Nerudova 887/26
Kanceláře Náchod
547 01 Náchod, Náměstí T.G. Masaryka 43
Kancelář Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují 549 01, Rašínova 278
Kancelář Česká Skalice
552 03 Česká Skalice, Husovo náměstí 5

Kraj Pardubický
Kancelář Dolní Újezd
569 61 Dolní Újezd 14
Kancelář Žamberk
564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 89
Kanceláře Polička
572 01 Polička, Tylova 247
572 01 Polička, Tyršova 155
572 01 Polička, Tyršova 953

Kanceláře Pardubice
530 00 Pardubice, Milheimova 827
530 02 Pardubice, Sv. Anežky České 32
530 02 Pardubice, Jana Palacha 1552
530 09 Pardubice-Trnová, Bohdanečská 25
Kanceláře Chrudim
537 01 Chrudim, Filištínská 20
Kanceláře Vysoké Mýto
566 01 Vysoké Mýto, Tůmova 168
566 01 Vysoké Mýto, Komenského 94
Kancelář Bystré
569 92 Bystré, Nám. na Podkově 73
Kancelář Hlinsko
539 01 Hlinsko, Adámkova třída 777
Kancelář Libchavy
561 16 Horní Libchavy 63
Kancelář Česká Třebová
560 02 Česká Třebová, Sadová 1228
Kancelář Litomyšl
570 01 Litomyšl, Toulcovo náměstí 1163

Kraj Moravskoslezský
Kancelář Ostrava
710 00 Ostrava, Chittussiho 9, 
poliklinika Modrý pavilon
Kancelář Opava
747 05 Opava, Pekařská 79a, kanc. 106

Kraj Vysočina
Kancelář Žďár nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sázavou, Jihlavská 16
Kancelář Golčův Jeníkov
582 82 Golčův Jeníkov, V Zahradách 710 

Kraj Jihomoravský
Kancelář Hradčany u Tišnova
666 03 Hradčany u Tišnova, Tišnovská 16
Kancelář Brno
616 00 Brno, Veveří 102
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