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Vážení čtenáři,

léto je v plném proudu a my jsme pro vás připravili další číslo časopisu 
Naše ZFP, které obsahuje mnoho zajímavých článků a rozhovorů. 
Udělejte si tedy pohodlí a užijte si chvíle pohody s příjemným letním 
čtením.

Hlavní tváří tohoto čísla se stala obchodní ředitelka ZFPA a členka 
představenstva ZFP GROUP a ZFP akademie Anna Slámová, která ve 
společnosti působí více než dvacet let. Jaké byly její začátky a co se od 
té doby změnilo? To se dočtete na straně 4.

Koronavirové období se nevyhnulo ani nám, a museli jsme tak na 
čas uzavřít celou síť hotelů i Základní semináře. Když však opadla 
omezení, ve velkém jsme vzdělávání opět nastartovali. Zároveň 
jsme vysílali online v rámci webinářů nejen s obchodními partnery  
a s koronavirem se popasovaly i naše regionální kanceláře. I na toto 
téma se v časopisu zaměříme.

Představíme vám také back office ZFP Energy, novou kancelář ZFP 
Servis a nechybí ani rozhovor s Martinem Žvátorou ze ZFP Reality.
Pokud ještě nemáte plány nejen na nadcházející měsíce, můžete se 
inspirovat na posledních stranách, kde již tradičně najdete to nejlepší 
ze Šlechtitelky i sítě našich hotelů Akademie.

Pevně věřím, že nové číslo časopisu Naše ZFP bude ideálním 
společníkem na vašich cestách i dovolených.

Krásné léto přeje

Tomáš Kucej
Marketing & PR
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VV ZFP působíte více než 20 let a za tu dobu jste 
prošla téměř všemi úseky. Jak se podle vás 
v průběhu let společnost proměnila a co vidíte 
jako největší rozdíl oproti vašemu začátku?
Dalo by se říct, že jediné, co je dnes stejné, jsou 
majitelé firmy, manželé Poliakovi, a počáteční 
filozofie – „Pojď, nauč se s námi rozumět svým 
financím a staň se finančně nezávislým.“  Když jsem 
do ZFP přišla, tak tu kromě mě a dalších dvou nových 
kolegyň pracovalo pět zaměstnanců. Firma pořádala 
semináře a zpracovávala tři základní produkty, 
kterými byl penzijní fond, kapitálové životní pojištění 
a stavební spoření od obchodních partnerů VVPF, 
IPB, RSTS a HYPO.

Dnes má ZFP GROUP více než desítku dceřinek 
a kolem 230 zaměstnanců. Největší rozdíl vidím 
v rozkročení ZFP téměř do všech oborů na trhu, 
v posledních letech v úžasných nových projektech, 
v nabytých zkušenostech majitelů, kolegů z vedení, 
ze sítě i centrály i mých vlastních. Především pak 
v legislativních změnách, které naši práci sice 
významně zpřísňují, ale mění v profesionální. 

Jak celkově vzpomínáte na svůj příchod do ZFP? 
Můj příchod do společnosti začal 5. prosince roku 
1998 na Základním semináři v Hotelu ILF v Praze, kam 
mě tehdy s mým přítelem, dnes už manželem, vzal 
kamarád z Teplic, kterého jsme poznali na svatbě 
manželovy sestřenice. 

A jelikož jsme za nějaký čas po svatbě jeli na 
plánovaný lázeňský pobyt v Teplicích, dohodli jsme 
se, že se určitě potkáme. Už tehdy byl velmi zajímavá 
osobnost. Mladý, sice hodně ukecaný, ale krásně do 
byznys stylu oblečený muž, který měl nové tyrkysově 
modré auto Kia Sephia. 

Proto jsme byli zvědaví, co vlastně dělá, a on nás 
odbyl, že by nás to stejně nezajímalo. Nakonec 
podlehl naší zvědavosti a nátlaku, vše nám prozradil 
a v sobotu jsme jeli na výlet do Prahy na celodenní 
seminář. 

Pamatujete si na průběh onoho semináře?
Seminář byl skvělý a velmi nás zaujali přednášející 
lektoři. Poměrně živě si pamatuji pana Opatrného, 
jehož pojetí bylo velmi zábavné,  projevy měl podobné 
jako Michaela Jílková z pořadu Kotel. Vzpomínám  

i na krátkovlasou, v letních květinkových šatičkách 
oblečenou (podotýkám, že byl prosinec), těhotnou 
a usměvavou Magdu Opluštilovou, v jejíž struktuře 
jsem byla někde asi v šestém koleni, aniž bych to 
tehdy věděla. Dnes je to má skvělá sponzorka. 

Poté jste však stále hledala zaměstnání.
Jelikož jsem dokončila obchodní akademii, 
potřebovala jsem, nebo jsem si to tehdy alespoň 
myslela, že potřebuji, získat praxi v ekonomice  
a účetnictví. Proto jsem se i přes začátky v terénu 
rozhodla najít si práci a shodou okolností jsem se 
zúčastnila výběrového řízení do ZFP na pozici účetní. 
Na toto místo jsem nenastoupila a ekonomický úsek 
je dnes de facto posledním, kde jsem ještě nepůsobila.

Výběrové řízení tehdy vedl osobně pan Vladimír 
Poliak a ve druhém kole jsem poprvé poznala paní 
Poliakovou. Už tehdy to byli velmi milí a přátelští lidé 
a po jejich poznání jsem v ZFP chtěla pracovat ještě 
více. Uspěla jsem. Do společnosti jsem byla přijata 
na pozici administrativní pracovnice pro zpracování 
produkce. Přibližně první 3 týdny jsem pomáhala 
se zpracováním produktů penzijního připojištění 
a následně jsem dostala svou vlastní komplexní 
agendu stavebního spoření RSTS a HYPO. 

Nově jste členem představenstva ZFP GROUP. 
Vykonáváte však i funkci obchodní ředitelky ZFP 
akademie, pečujete o marketing a v neposlední 
řadě také o úsek IT. Jak zvládáte všechny své 
pracovní aktivity? 
Základem úspěchu jsou lidé, kteří jsou kolem mě. 
Ať už ve vedení společnosti, v mých týmech nebo 
i v osobním životě. Naše firma je o lidech a bez 
nich bychom nebyli tam, kde jsme. Máme zde 
opravdu skvělé, pracovité a zodpovědné kolegy 
a spolupracovníky. Navzájem si pomáháme, 
inspirujeme se a podporujeme se. Tu největší 
podporu mám od manžela a celé rodiny. Díky tomu 
můžem klidně hory přenášet a občas mám pocit, že 
se nám to i daří.

Máte nastavena nějaká pravidla, podle kterých 
se řídíte? 
Důležité jsou správné návyky, režim, vnitřní 
disciplína, pravidelný přenos informací, definice  
a kontrola úkolů prostřednictvím porad a mně vlastní 

ANNA SLÁMOVÁ:
OBČAS MUSÍME JÍT O DVA KROKY  VZAD, 
ABYCHOM SE MOHLI NADECHNOUT 
A UDĚLAT DESET KROKŮ VPŘED
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Anna Slámová je součástí ZFP více než dvacet let a v současnosti působí na pozici obchodní ředitelky  
ZFP akademie, ale i členky představenstva ZFP GROUP a ZFP akademie. Život si nedokáže představit bez své 
rodiny, synů Michala a Martina, koníčků a současné práce, která ji neustále naplňuje a posouvá dál.
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otevřená komunikace. Dle mého přesvědčení by 
lidé ve firmě napříč obchodní sítí i centrálou měli do 
poslední osoby vědět hlavní i dílčí cíle, vize a strategie 
firmy, proč děláme to, co děláme, jak to děláme  
a kam to směřujeme.

Vždy se snažím trpělivě a často opakovaně lidem 
vysvětlovat, co je důležité pro společnost a co tím 
můžeme získat, nebo naopak ztratit, když se vydáme 
tou zdánlivě lehčí cestou.

A že se občas něco nepovede? Důležité je si věci 
pojmenovat, najít společné řešení, hledat cesty, 
poučit se a do budoucna se toho vyvarovat. Snažíme 
se s kolegy z vedení učit lidi kolem sebe přijímat 
jakoukoliv zpětnou vazbu, hlavně tu negativní, 
protože přesně to nás nejvíce posune. Učíme nebát 
se přiznat chybu, vše je řešitelné. Často je to však  
o zralosti a velikosti každého jednotlivce.

Jaký obor je vám nejbližší? Láká vás ještě nějaké 
další odvětví?
To je přece více než jasné. Je to právě to, co dělám, 

protože mě to zkrátka baví, naplňuje, snad můžu  
i říci, že se mi v tom daří, a hlavně je to neodmyslitelná 
součást mého já.

A co mě ještě láká? Jsem tak trochu nezmar nebo 
možná i Univerzální voják jako Dolph Lundgren. 
Baví mě totiž téměř vše, do čeho se pustím. Když do 
něčeho jdu, tak to musí mít co nejlepší výsledek.

Ale něco by tu přece jen bylo. Miluji dobré pivo, tak 
možná jednou, až se někdy budu nudit, jestli se 
teda někdy budu nudit, založím malinkatý vlastní 
pivovárek s hospůdkou, kde vystavíme historické 
české motorky, které renovuje můj manžel.  

Vaše práce je časově velmi náročná, ale sama jste 
důkazem, že jde s úsměvem na rtech zvládnout 
a ještě skloubit s rodinou. Máte nějaký recept, 
jak zvládnout rodinu i práci?
Je to opravdu o nastavení člověka a vnitřní disciplíně, 
kterou mám poměrně silnou, asi proto, že jsem 
„dcera vojáka z povolání“. Hlavně je to všechno o té 
pravidelnosti, důslednosti, kontrole, o návycích, 
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které máte a také o vytrvalosti. Malé děti musíme 
přeci také všechno učit, ukazovat jim cestu, naučit 
je plnit si povinnosti a kontrolovat je. Návyky 
se nevytvoří hned a je to opravdu o neustále se 
opakujících činnostech, až se vám z toho jednou 
stanou automatické zvyky. 

Myslíte si, že se vaše děti vydají stejným směrem?
Tady je ještě trochu předčasné předvídat, jakým 
směrem se moji skvělí kluci vydají, protože mají 
teprve 8 let. Rozhodně se je snažíme s manželem 
vést od miminek k velké samostatnosti, disciplíně, 
slušnosti, úctě, pokoře a pomáhat si nejen sobě 
navzájem, ale také ostatním kolem sebe. To je to 
největší bohatství, které jim teď můžeme dát, a pak 
už to bude jen na nich, kudy se vydají. 

Teď se nám během covidu krásně ukázalo, jak je 
velmi důležité mít pravidelný režim a disciplínu. 
Každý den od pondělí do pátku byl úplně stejný. 
V osm začínala poctivá domácí škola a končila ve  
dvanáct.

Na začátku naší osobní výuky a dohledu bylo 
potřeba jim vytvořit návyk, což trvalo přibližně  
3 týdny, a později už pracovali samostatně podle 
úkolů napsaných na A4, které si odškrtávali,  
a dokud nebylo hotovo, neskončili. Držíme se hesla: 
nejdříve povinnosti, potom zábava. Kluci ukončili  
2. třídu se samými jedničkami.

Můžete nám popsat svůj běžný den?
Co je to běžný den? Já nemám běžné dny, každý den 
je jiný a hlavně výjimečný.  Přináší nové situace, věci, 
nápady, radosti i starosti. Vy máte určitě na mysli, 
kdy můj den začíná, co se během něj děje a kdy končí, 

že ano? Jasně. Možná bych to nechala někdy příště 
na nějaký další rozhovor, protože sami vidíte, že jak 
mě pustíte ke slovu, tak bychom spolu mohli napsat 
i knížku.

Jak trávíte volné chvíle? Máte nějaké koníčky, 
kterým se věnujete?
Volné chvíle trávím nyní hlavně s rodinou a je úplně 
jedno kde a jak, jestli na lyžích, u přátel, u moře, 
na dvoře u bazénu, povídáním si v posteli nebo při 
nějaké práci, ale hlavně že jsme spolu.

Koníčků by bylo spousta, baví mě téměř vše, do 
čeho se pustím, ale mezi zajímavé patřilo například 
rybaření nebo motorky. Tyto aktivity musely jít na 
chvíli stranou, protože tím jediným a nejdůležitějším 
koníčkem je mi dnes rodina a práce. 

Vyměnila byste za něco svou práci? Je něco, co 
byste dříve udělala jinak? 
Určitě nevyměnila, ale nikdy nevíme, co nás v životě 
potká. Hlavně ať jsme všichni zdraví.

A jestli bych něco udělala jinak? No jasně a víte kolik 
věcí? Na druhou stranu, když člověk dělá chyby, je 
potřeba se z nich poučit a mě osobně spousta věcí 
posunula vpřed, i když někdy naopak trochu vzad. 

Ze všeho se snažím si vzít to nejlepší a velmi ráda 
používám takové tak trochu upravené přísloví: 
Občas prostě člověk musí udělat 2 kroky vzad, aby se 
mohl zastavit, nadechnout a udělat 10 kroků vpřed.

Tomáš Kucej
Marketing & PR

JSEM TAK TROCHU 

NEZMAR NEBO MOŽNÁ  

I UNIVERZÁLNÍ VOJÁK JAKO 

DOLPH LUNDGREN. BAVÍ 

MĚ TOTIŽ TÉMĚŘ VŠE, DO 

ČEHO SE PUSTÍM. 

»

«
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ZÁKLADNÍ 
SEMINÁŘ PO 
PAUZE A JEŠTĚ 
LEPŠÍ

V sobotu 30. května jsme po nucené 
koronavirové pauze odstartovali opět 
naše Základní semináře ve Velkých 
Bílovicích, na Naháči i Hrubé Vodě.  
I přes přetrvávající omezení byla účast 
rekordní a počet účastníků se blížil 
maximální povolené hranici.

„Po dlouhé karanténě, kdy jsme se nemohli 
setkávat, jsem se velmi těšila. Nejsem moc na online 
komunikaci, takže hurá, že se můžeme opět setkat 
osobně na semináři,“ sdělila na Naháči Kateřina 
Šindlerová, která zde zastávala roli sponzora.
 
Úspěšné znovuotevření seminářů si chválili  
i přednášející. „Cením si toho, že k nám lidé hned při 
prvním uvolnění bezpečnostních opatření dorazili, 
a ještě ve skvělém počtu. Publikum bylo naprosto 
skvělé a dobře se mi přednášelo,“ podělil se o své 
pocity krátce po skončení semináře Jan Čermák.
Právě naši lektoři ve spolupráci s úsekem vzdělávání 
během karantény intenzivně pracovali na 
vyšperkování programu celého semináře. Zkrátila se 
jeho délka a všechny přednášky jsou ještě kvalitnější 
než dříve.

U slavnostního znovuotevření nemohli chybět 
ani manželé Poliakovi, zakladatelé ZFP. „Jsme 
neskutečně vděční všem lidem, kteří za námi dorazili 
a kterým není vzdělání lhostejné. Díky tomu můžeme 
pokračovat i nadále v naší dlouholeté práci, která je 
založena na vzájemné důvěře a neustálém vzdělávání 
se. Co bude v budoucnu, to odhadnout nedokážeme. 
Již nyní ale víme, že se nám koronavirovou krizi díky 
kvalitní práci našich kolegů a zaměstnanců podařilo 
úspěšně ustát, a těšíme se na dny, kdy se vše vrátí 
opět do normálu,“ sdělila na místě Jarmila Poliaková. 

Pokračovalo se i v neděli, a to ve Velkých Bílovicích  
a Ostravě. Celkem během víkendu navštívilo Základní 
semináře 173 zájemců o vzdělání nejen v oblasti 
financí. Kdo nemohl přijet, ten měl možnost proškolit 
se v rámci nových online přednášek v aplikaci Upka. 
Právě tam najdou zájemci to nejnovější ze světa 
energií, zlata, realit, stavebního spoření či DPS.

(TK)
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PUBLIKUM BYLO 
NAPROSTO SKVĚLÉ 

A DOBŘE SE MI 
PŘEDNÁŠELO.

Jan Čermák
lektor ZFPA

»

«
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Od dubna jsme v rámci modernizace 
našich školení zahájili také webináře 
nejen s obchodními partnery, ale  
i zajímavými osobnostmi ze společností 
po hlavičkou ZFP. Ty nejnovější informace 
se tak mohou zájemci dozvědět z pohodlí 
domova.

První webináře jsme spustili na našich sítích 
již na začátku dubna a zájem ze strany 
posluchačů i přednášejících byl obrovský. 
Dodnes jsme spolupracovali například se 
společnostmi Allianz, Conseq, ČPP, Gepard, 
Kooperativa, ČSOB, Pillow či PSČP. Novinky 
ze světa investic do zlata prozradil za ZFP 
Gold Mojmír Dvořáček a téma hypoték  
v době koronaviru otevřel Josef Jankůj za ZFP 
akademii.

Webináře mají přes letní prázdniny pauzu, 
ale na podzim se opět vrací a každý má 
možnost dozvědět se to nejnovější kdykoliv 
a odkudkoliv. Všichni, kteří mají osobní 
číslo ZFP, se mohou na záznamy přednášek 
podívat také prostřednictvím aplikace UPka. 

Tomáš Kucej
Marketing & PR

Online 
webináře, 
další level 

školení



Zasedání rady obchodu a vzdělávání, 
které se uskutečnilo 6. května, bylo 
tentokrát ještě o něco výjimečnější. 
Právě v tento den členové rady vůbec 
poprvé v historii zvolili hlasovacími lístky 
nového předsedu ROaV. 

Celé setkání se konalo ještě v době, kdy bylo 
třeba dodržovat stanovená bezpečnostní 
opatření. Proto všichni členové získali na 
vyzkoušení i ochranné štíty, které putovaly  
i všem lektorům přednášejícím na Základním 
semináři. I tento okamžik se zapíše do 
historie ROaV, jelikož se nikdy v minulosti 
setkání za takovýchto podmínek nekonala. 

Nejvýznamnější okamžik však nastal až 
později. Všichni členové obdrželi hlasovací 
lístky, kterými volili nového předsedu ROaV, 
kterým se stal Petr Doležel. Ještě jednou 
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Tomáš Kucej
Marketing & PR

Hlasovacími 
lístky vybrali 

nového 
předsedu 

ROaV
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Nouzový stav nám ukázal mnohé. Prověřil nejen 
naše osobní reakce na nečekanou situaci, 
ale také naše schopnosti rychle reagovat  

a přizpůsobit se i v našem podnikání. Myslím, že úplné 
začátky nebyly pro nás všechny snadno uchopitelné 
a každý trošku tápal. Budou se klienti chtít potkat? 
Jak bude fungovat náš byznys? Půjde to? Čekalo nás 
hodně neznámého.

Naštěstí přišla odpověď prostřednictvím  
on-line setkávání a webinářů a také reakcí našich 
obchodních partnerů – například Kooperativy, NN 
a dalších. Poměrně rychle jsme se dozvěděli, jaký je 
postoj obchodních partnerů k dané situaci, co od 
nich mohou klienti očekávat a co ne. Pomohly nám 
také články zveřejněné prostřednictvím našeho 
lokálního marketingu ZFP Boskovice směřované 
přímo k našim klientům. Díky nim se podařilo snížit 
výběry prostředků z investic, a klientům jsme tak 
odpověděli na otázky ještě dříve, než se nás na ně 
sami zeptali. Zvýšili jsme u nich tak jistotu a důvěru 
v naše služby.

Myslím, že to uklidnilo situaci i u nás 
zprostředkovatelů, a zjistili jsme, že se toho zase tak 
moc neděje a vše se dá zvládnout. K pozitivní náladě 
přispívaly i příspěvky v naší interní facebookové 
skupině. Předávali jsme si tak množství aktuálních 

informací z podnikání, obchodní stimuly, návody na 
práci v nynější době, videoukázky, prostě vše co nám 
mohlo pomoci jak v oblasti navýšení příjmů  
a příležitostí, tak v oblasti legislativní podpory 
včetně návodů, jak toho prakticky využít. 

Dalším důležitým a podporujícím zdrojem byly 
pravidelné on-line porady a webináře, které jsme 
měli v našem SRK nastaveny hned od začátku. 
Zde jsme mohli být ve spojení i s ostatními kolegy, 
říci si zkušenosti, nápady a tak nějak se vzájemně 
podpořit. Myslím, že se nám prostřednictvím těchto 
on-line nástrojů a přispění řady kolegů podařilo 
situaci opravdu skvěle zvládnout, za což bych chtěla 
poděkovat.

Já sama za sebe hodnotím tuto podporu jako velice 
přínosnou, přesně cílenou na to, co je  
v danou chvíli potřeba, a jako skvělou úsporu času.  
Z toho důvodu bych byla ráda, kdybychom je mohli 
využívat i za běžného stavu. A i když nouzový stav 
nám přinesl také hodně nového, pevně věřím, že 
takové situace jsou již za námi a my na ně budeme 
časem již jen v dobrém vzpomínat.

Ing. Romana Svobodová 
SRK 103

PRVOTNÍ PARALÝZU A KRIZI JSME 
DOBŘE ZVLÁDLI I DÍKY PODPOŘE  
A KVALITNÍMU VEDENÍ
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S VIREM V PATÁCH 
DIGITALIZACE SE STALA NUTNOSTÍ
Situace se po koronavirové smršti začala zlepšovat. Lidé se vrací 
do ulic i do zaměstnání, provozovny se otevřely, restaurace taktéž. 
Ovšem epidemie si svou daň teprve začne vybírat v následujícím 
půlroce. Důležité je nezaspat na vavřínech a přizpůsobit se. 

Digitalizace se stala nutností, a to nejen ve vztahu 
obchodní manažer – klient, ale i v rámci interní 
komunikace mezi všemi kolegy.

 „Uvědomuji si, že díky minimalizaci osobních 
schůzek jsem získal čas věnovat se dalším aktivitám, 
které jsem měl na svém to-do-listu, jako je třeba 
natáčení videí o našich produktech, vzdělávání 
a seminářích,” uzavírá diskuzi Jaroslav. „Více však 
neprozradím, ale je se na co těšit. Zásluha patří všem 
členům našeho týmu ZFP - Jagoš & Cábovi.”

Michaela Škubáková  
vedoucí PR ZFP - Jagoš & Cábovi

Uzavření všeho přispělo k velké digitalizaci, která 
proměnila nejen e-commerce trh, ale velký dopad 
měla i na trh finanční. Přední hráči urychlili vývoj 
svých systémů, aby nabídli možnost sjednávání smluv 
on–line. Současně si také uvědomili, že spoustu věcí 
je možné vyřešit přes internet.

Ani u nás se nezahálelo. Máme nově možnost 
bezpapírově sjednat ZFP Investments realitní fond. 
Skvěle nám funguje náš CRM systém ManGoUp, 
který je každodenním pomocníkem nejenom při 
zprostředkování produktů, ale také pro následnou 
péči o klienty. Všichni obchodní partneři rychle 
zareagovali na situaci a umožnili nám spoustu věcí 
řešit on–line.

Touto cestou děkujeme obchodním partnerům  
a hlavně našemu oddělení IT. Velké poděkování patří  
i oddělení vzdělávání za skvělé on-line přednášky pro 
naše seminaristy.

„Myslím si, že jsme tuto šanci chytili za správný konec. 
Převedli jsme své off–line aktivity do on–line podoby, 
ať už se jedná o on–line porady nebo tréninky, které 
plánujeme zachovat i nadále,” dodává Jaroslav Jagoš. 

„V PODSTATĚ ZE DNE NA 
DEN JSME MUSELI ZRUŠIT 

VŠECHNY OSOBNÍ SCHŮZKY  
S KLIENTY. BYLI JSME  

K DIGITALIZACI DOSLOVA 
DONUCENI, ALE JÁ TO 

VNÍMÁM JAKO POZITIVUM. 
PRÁCE CELÉHO TÝMU JE NYNÍ 

VÍCE EFEKTIVNÍ A PUSTILI 
JSME SE DO REALIZACE 

PROJEKTŮ, O NICHŽ JSME 
DOPOSUD MLUVILI JEN 

TEORETICKY.” 

Jaroslav Jagoš
manažer obchodní sítě
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VZDĚLÁVÁNÍ CZ

Dne 10. března 2020 se uskutečnilo v Hotelu 
Akademie Velké Bílovice dvoudenní sjednocení 
Základního semináře. Garant Filozofie a finanční 
nezávislosti Ing. Roman Slavík a garant Rodinných 
financí Ing. Tomáš Mazáč představili lektorům 
novou podobu Základního semináře. Od tohoto 
sjednocení má Základní seminář čtyři části, začíná 
v 8:30 hodin a je zakončen obědem ve 13:30 hodin. 

V odpoledních hodinách navázala na sjednocení 
Základního semináře česko-slovenská Lektorská 
konference. Českou částí konference nás 
provedl Tomáš Síkora a slovenskou částí Mgr. 
Jana Palenčárová, kteří představili účastníkům 
konference Lektorskou akademii a kvalifikační 
podmínky pro absolvování vzdělávacích akademií. 

Na závěr nám ředitelka Vzdělávání, paní Jarmila 
Poliaková, nastínila možnosti, kterými se bude 
vzdělávání do budoucna ubírat, a vyhlásila 
motivační soutěž pro nejaktivnější lektory.

Události posledních měsíců potvrdily, že naše 
filozofie Pojď a nauč se rozumět svým financím je 
správná. Naši spolupracovníci a klienti si uvědomili 
význam tvorby své vlastní finanční rezervy  
a kvalitního zajištění rodiny. A proto budeme  
i nadále pokračovat ve vzdělávání široké veřejnosti 
a dávat každému příležitost stát se finančně 
nezávislým. Neváhejte a pozvěte své známe na nový 
Základní seminář, aby i oni měli možnost dozvědět 
se tyto důležité informace.

V rámci modernizace Vzdělávací akademie jsme se 
rozhodli přiblížit přednášky posluchačům tím, že 
jsme vybrané přednášky přepracovali do on-line 
verze.

Hlavní výhoda vstupu do on-line světa spočívá  
v tom, že si každý posluchač může přednášky pustit 
kdekoliv, kde je přístup k internetu. Zároveň ji lze 
zhlédnout opakovaně. Součástí každé přednášky 
je slovník pojmů, kde jsou vysvětleny odborné 
výrazy a také odkazy na webové stránky, které 
souvisí s přednáškou. Posluchač díky této možnosti 
ušetří nejen svůj čas a peníze, ale může se k daným 
tématům kdykoliv vracet, a tím si prohlubovat své 
znalosti v dané oblasti. 

Jako první jsme natočili téma ZFP Energy v Ostravě  
s garantem Robertem Slezákem, ve spolupráci  
s panem Stanislavem Rýcem. V Ostravě jsme také 
natočili přednášku Doplňkové penzijní spoření  
s garantem Mgr. Lukášem Hrančíkem. Na úseku 
Vzdělávání v Břeclavi natočil pan Adam Klimovič 
přednášky ZFP Gold s garantem Ing. Milanem 
Pokorným, Stavební spoření s garantem Michalem 
Vítámvásem a ZFP Reality s Martinem Žvátorou. 
Rádi bychom poděkovali za skvělou spolupráci panu 
Ivu Míčkovi. 

On-line vzdělávání je dostupné pro všechny, kteří 
mají své osobní číslo. Přihlásit se do něj můžete 
prostřednictvím Upky (upka.zfpa.cz), kde  
v záložce e-learning najdete nabídku aktuálních  
on-line kurzů. K přidělení kvalifikace v rámci 
Vzdělávací akademie stačí zhlédnout celou on-line 
přednášku a úspěšně absolvovat krátký závěrečný 
test. 

Kristýna Bachoríková 
asistentka vzdělávání

Dne 25. 5. 2020 došlo k přepracování přednášek 
Obchodní akademie. Přednášky Kontakt (garant 
Marek Rygel), Prezentace (garant Josef Mužík)  
a Rodinná schůzka (garant Ing. Petr Hošek) se 
zkrátily z 5 částí na 3 části, přičemž již nebude 
vyžadována kvalifikační podmínka 25 kontaktů  
a v přednáškách se nebudou domlouvat schůzky. 
Z těchto důvodů nebude na přednášce probíhat 
soutěž o žetonky a láhev vína.

Sjednocení Základního semináře 
a Lektorská konference

On-line přednášky

Obchodní akademie
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VZDELÁVANIE SK

Na vzniknutú situáciu sme reagovali okamžite  
a pustili sme sa spolu s obchodnými partnermi do 
plánovania webinárov, ktoré si naši spolupracovníci 
rýchlo obľúbili. Z pohodlia domova či kancelárie 
si vypočuli zaujímavé témy a informácie k 
novovzniknutej situácii. Dozvedeli sa napríklad 
o životnom poistení a COVID-19, o bezpečnosti 
investícií, a mnohé iné.

Taktiež manželia Poliakovci privítali na prvom 
ZFP on-line webinári našich spolupracovníkov. 
Predstavili im novinky v ZFP, poďakovali za výbornú 
spoluprácu a zaželali veľa úspechov.

Úsek vzdelávania v pomerne krátkom čase 
zmobilizoval našich Garantov a zorganizoval 
natáčanie on-line seminárov na centrále v Holíči. 

Keď sa začiatkom marca nový typ koronavírusu rozšíril aj za hranice 
Slovenska, nikto nevedel čo má očakávať. Ako zasiahne do nášho 
bežného, či pracovného života.

Týmto by sme chceli poďakovať Márii Hoďovskej, 
Marte Matušíkovej a Petrovi Krempaskému za 
spoluprácu.

Prežili sme zvláštne obdobie, kedy sme boli nútení 
pohotovo reagovať a prispôsobiť sa obmedzeným 
podmienkam. Veríme však, že sme získali cenné 
skúsenosti v oblasti digitálneho sveta, ktoré chceme 
naďalej rozširovať a uplatniť pri tvorbe on-line 
vzdelávania.

Denisa Olivová
marketingová špecialistka
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Zakladatelům břeclavské 
společnosti ZFP akademie zaměřené 
především na vzdělávání v oblastí 
financí, Jarmile a Vladimíru 
Poliakovým, není současná situace 
koronaviru lhostejná. Když se jim 
tedy naskytla příležitost zakoupit 
respirátory třídy FFP2, neváhali 
a důležité ochranné pomůcky 
věnovali potřebným. Respirátory 
tak dostala nemocnice v Břeclavi 
a nadační fond dětské onkologie 
Krtek.

„Když nám doručili domů tyto 
respirátory, měli jsme jasno. 
Již delší dobu podporujeme 
regionální projekty, mezi 
které patří například generální 

partnerství Lednicko-valtického 
hudebního festivalu či sponzorství 
Městského sportovního klubu 
Břeclav. Nedávno jsme podpořili 
také oslavy sta let Gymnázia 
Břeclav a zakoupili jsme 
dobrovolníkům z Diakonie AC 
nové auto na rozvoz potravin 
potřebným. Proto naše volba koho 
podpořit byla jasná.

Na konci dubna tak náš 
syn Michal předal pomůcky 
zástupkyním nadačního fondu 
dětské onkologie Krtek a já 
jsem nyní jako zástupkyně ZFP 
předala druhou polovinu vedení 
břeclavské nemocnice,“ sdělila 
Jarmila Poliaková, která se ve 

čtvrtek 7. května osobně sešla 
s ředitelem Nemocnice Břeclav 
Petrem Baťkou a ekonomickou 
náměstkyní Tamarou Drobíkovou.

„Máme obrovskou radost, že 
můžeme pomáhat zejména 
organizacím v regionu, kde žijeme 
a pracujeme. Vážíme si péče  
a poctivé práce všech lékařů, 
sester, nemocničních zaměstnanců 
i pečovatelů. Zkrátka všech, kteří 
mají srdce na správném místě,“ 
dodala Jarmila Poliaková.

Tomáš Kucej
Marketing & PR

Majitelé ZFP věnovali 
respirátory nemocnici 
i nadačnímu fondu
Manželé Poliakovi, majitelé ZFP akademie, 
věnovali stovky respirátorů potřebným. 
Podpořili mimo jiné i nemocnici v Břeclavi 
a nadační fond Krtek, který se věnuje 
onkologicky nemocným dětem.
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LEDNICKO-VALTICKÝ  
HUDEBNÍ FESTIVAL 
SE BLÍŽÍ
Pátý ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu startuje již 
začátkem října a společnost ZFP GROUP bude u toho. I v letošním 
roce jsme generálními partnery této mimořádné akce, která se 
uskuteční v prostorách Lednicko-valtického areálu. 

zpracováním překvapivé úpravy skladeb Johanna 
Strausse, Franze Liszta, Johanna Sebastiana Bacha  
a dalších světových autorů, doplněné vlastní autorskou 
tvorbou,“ přiblížila zahajovací koncert za LVHF Iva 
Nevoralová.

Podrobnější informace o programu najdete také na 
webu www.lvhf.cz. Neváhejte a pojďte si společně  
s námi užít jedinečné hudební okamžiky v kouzelném 
prostředí památek na jižní Moravě.

Tomáš Kucej
Marketing & PR

I když se zdá být říjen daleko, přípravy na tuto 
velkolepou akci vrcholí. Proto za manželi Poliakovými, 
zakladateli ZFP, přijela v pátek 26. června PR manažerka 
festivalu Iva Nevoralová, aby společně vytvořili rozhovor 
generálních partnerů do festivalové přílohy. O termínu 
publikování budeme informovat všechny čtenáře  
a sledující na našich sociálních sítích. 

V rámci LVHF budeme i hlavními partnery 
slavnostního zahájení, které se koná v sobotu 3. října 
v prostorách čerstvě zrekonstruovaných zámeckých 
jízdáren Valtice. Na místě vystoupí Janoska Ensemble, 
jeden z nejžádanějších komorních souborů současnosti, 
který posouvá klasickou hudbu do nové dimenze. 

„Program, který se svou dramaturgií opírá o druhé 
úspěšné album Revolution, nabízí hudebně originální, 

JANOSKA ENSEMBLE, FOTO: LVHF
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ZFP ENERGY 
SE PŘEDSTAVUJE
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Milí čtenáři,

jak již víte, v roce 2018 jsme založili vlastní společnost 
zaměřenou na energie, společnost ZFP Energy. Po dvou 
letech existence již víme, že se jednalo o skvělý nápad, 
protože energie krásně doplňují portfolio služeb, které 
ZFP nabízí.

Naší obchodní síti bych ráda touto cestou poděkovala 
za dosavadní výsledky, snahu a trpělivost při vylepšování 
produktů ZFP Energy. Mnozí z vás si vzpomínáte, 
jak komplikované bylo sjednání energií, počínaje 
zajišťováním termínu ukončení smluv u současných 
dodavatelů, konče složitým vypisováním dotazníků. Dnes 
si troufám říct, že je projekt vyšperkovaný a maximálně 
zjednodušený.  Během několika minut zvládnete se svými 
klienty sjednat přesně to, co potřebují. Nezahálíme  
a stále se zdokonalujeme a své produkty vylepšujeme, 
proto vám i do budoucna naservírujeme to nejlepší, co 
ZFP Energy může nabídnout. 

Mým hlavním úkolem a cílem bylo od listopadu 2019 
připravit back office ZFP Energy tak, abychom byli 
schopni obchodní síti v jakékoliv situaci pomoci. 
Uvědomujeme si, že energie jsou tak odlišné a specifické, 
že kvalitní zázemí back office je opravdu nezbytností pro 
fungování společnosti. Velké poděkovaní proto patří mým 
kolegyním, které jsou pro svou práci zapálené, aktivně 
s obchodníky řeší vše potřebné, a společně tak tvoříme 
skvěle se doplňující kolektiv. Jsem velmi ráda, že ve svém 
týmu mám spolehlivé a loajální kolegyně.

Kvůli narůstající agendě a požadavkům z obchodní 
sítě ohledně zaškolování specialistů, jsem se rozhodla 
pasovat do role zástupkyně vedoucí back office Petru 
Kubíkovou. Tímto jí přeji hodně úspěchů v nové pozici. 

Dynamika nárůstu produkce se výrazně zvedla díky 
několika zásadním aktivitám. První z nich je možnost 
sjednání on-line v době karantény, druhou je návštěva 
kanceláří obchodních sítí produktového ředitele ZFPA 
Jakuba Indry, finančního ředitele ZFPA Zdeňka Nezvala 
a ředitele obchodní sítě Martina Žvátory, který je 
také autorem kuchařky „Jak na energie“. Dále celkové 
zjednodušení procesu a v neposlední řadě podpora back 
office. 

Vytíženost back office se tak velmi zvýšila a rekordním 
číslem ve zpracování je 70 OPM za den. ZFP Energy je 
velmi výhodné také pro MOS+ (manažery obchodní 
sítě), jelikož za každých 400 připojených OPM získávají 
podíl 0,1 % z „dividendy". Energie se tak stávají běžným 
obchodním nástrojem každého spolupracovníka. 

Jak dlouho budou lidé potřebovat energie, tak dlouho 
vám bude chodit pečovatelské provize. 

Jitka Bártová 
vedoucí back office ZFP Energy



BACK OFFICE ZFP ENERGY

K ZFP Energy jsem se přidala 7. listopadu roku 2019. 
Před nástupem jsem pracovala na pozici obchodního 

zástupce ve společnosti ARMEX Energy. Mým denním 
chlebem bylo oslovování zákazníků, kalkulace, 

vytváření a podepisování smlouvy, zajištění podpisu 
zákazníka a zasílání dokumentů na centrálu do 

Děčína. K týmu ZFP Energy jsem se přidala především 
z důvodu, abych zužitkovala své dosavadní 

zkušenosti, a pomohla tak nové společnosti na trhu. 
Na své práci nejvíce oceňuji prima tým, ve kterém 

se vzájemně doplňujeme. Ve volném čase se věnuji 
rodině, setkávání s přáteli, ráda fotím, vymýšlím 

různé výlety a chodím na procházky. 

Do ZFP Energy jsem nastoupila v únoru roku 2020 
na pozici specialistky back office. Předtím jsem 
pracovala jako konzultantka kontaktního centra 
u jednoho z největších dodavatelů energie v České 
republice. Už v době, kdy jsem začala pracovat 
v oboru energetiky, jsem si uvědomila, že je to 
celospolečenské téma. Jde o proměnlivé a neustále se 
vyvíjející odvětví. Díky přátelskému kolektivu  
a osobnímu přístupu pro mě ZFP Energy není pouze 
práce, ale nedílná součást života. Volný čas se snažím 
věnovat rodině. Od malička miluji sport a cestování, 
nepohrdnu ani dobrým vínem a jídlem. Velkou roli  
v mém životě hraje také dobrodružství. 

K týmu back office ZFP Energy jsem se přidala  
v listopadu roku 2019 jako specialistka na energie.  
Tato pozice mi byla nabídnuta a já jsem ji velice 
ráda přijala, protože jsem mohla využít své znalosti, 
které jsem nabyla při zpracování smluv na energie.  
Na energiích mne baví to, že stále získávám nové 
poznatky a učím se novým věcem. Volný čas trávím 
se svou rodinou, a protože mám ráda pohyb, cvičím 
jógu, věnuji se severské chůzi nordic walking  
a cykloturistice. Ráda cestuji a poznávám nová 
místa.

PETRA KUBÍKOVÁ 
ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍ BACK OFFICE

PETRA TALÁBOVÁ 
SPECIALISTKA NA ENERGIE

JANA KYSELOVÁ 
SPECIALISTKA NA ENERGIE
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Od podzimu minulého roku, kdy byla 
představenstvem ZFP akademie schválena 
pravidla označení kanceláří, postupně 
vybavujeme regionální kanceláře ZFPA 
designovými prvky s cílem zlepšit jejich 
image.

Spolu s posílením značky ZFP tak zvyšujeme 
jejich prestiž a důvěryhodnost vůči klientům 
a začínajícím spolupracovníkům. Přinášíme 
několik fotek z posledních realizací. 
Děkujeme ředitelům kanceláří za spolupráci 
a těšíme se na nové zájemce o vylepšení 
označení kanceláří a jejich interiérů.

Ing. Pavel Pavlík
HR ředitel

Zlepšujeme 
vizuální obraz 

společnosti
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Vůbec první pobočku ZFP Servis  
v České republice mohou od července 
lidé navštívit na brněnském Cejlu. 
Nově vzniklá kancelář pod hlavičkou 
ZFP GROUP nabídne zákazníkům 
kompletní servis, od revize smluv přes 
možnost investic až po sjednání běžných 
finančních produktů. 

„ZFP Servis tu je pro každého, kdo 
potřebuje poradit. Častokrát se nám 
totiž stává, že si u nás zákazník sjedná 
smlouvu, poté ji někam založí a po letech 
ji objeví a neví, co s ní. Zároveň nabídneme 
kompletní služby holdingu ZFP GROUP, 
od možnosti investic do zlata a realitního 
fondu přes nabídku nemovitostí ZFP 
Reality až po zřízení pojištění, hypoték či 
spoření. Lidé s námi mohou také ušetřit 
na energiích,“ přiblížil cíle nového projektu 
jeho autor Martin Žvátora, který se ZFP 
začal spolupracovat již před dvaceti lety, 
kdy navštívil Základní seminář v rámci 
ZFP akademie. Zároveň je jednatelem 
společnosti ZFP Reality.

První 
specializovaná 

pobočka  
ZFP Servis 

otevírá v Brně 
své brány
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Součástí prostor je mimo jiné i školicí 
místnost až pro třicet osob, kterou lze 
snadno rozdělit na tři samostatné části. Ve 
dvoře domu je pro návštěvníky vyhrazených 
také osm parkovacích míst.

Brněnská kancelář je sice první v republice, 
pokud se ale osvědčí, je možné, že se síť ZFP 
Servis rozroste do dalších měst. „Je to pro nás 
výzva posunout se o další krok a být klientům 
ještě blíže. Když jsme viděli zrealizované 
návrhy celého interiéru, byli jsme nadšení. 
Těšíme se na první ohlasy,“ dodal závěrem 
Martin Žvátora.

ZFP Servis najdete na adrese Cejl 58, Brno. 
Více informací se dozvíte také na  
www.zfpservis.cz.

Tomáš Kucej
Marketing & PR



PERSONÁLNÍ 
AKTUALITY
Ing. Pavel Pavlík
HR ředitel

Vážení a milí čtenáři, 

asi nikdo z nás by se ještě na počátku jara nenadál, 
že podstoupíme zkoušku, jejímž hlavním zkušebním 
komisařem bude nějaký prťavý virus. Ale stalo 
se. Prověřil naše slabé a silné stránky a stal se 
příležitostí ukázat, jak jsme schopni jednat v krizové 
situaci. Mnozí z nás objevili jistotu finančních 
rezerv, mnozí z nás si oprášili pojmy jako chuť 
pomáhat a udělat něco pro druhé.  

Uplynulé období poznamenané protipandemickými 
opatřeními je ve své nejtvrdší formě snad již za 
námi. Poděkování patří vám všem za odpovědný 
přístup z hlediska preventivního i pracovního. 

Důkazem toho je, že jsme toto náročné období 
společně zvládli ve zdraví a ustáli jsme je i po stránce 
udržení vysokého pracovního tempa, kterým bylo 
potřeba reagovat na rychlé zavedení zavedení 
bezpapírových forem činností pro zachování 

plynulosti obchodní činnosti a vzdělávacích aktivit 
pro naše kolegy v obchodní síti.  

Život jde dál a i na poli personalistiky se v posledních 
měsících odehrála spousta novinek  
a situací, které bych vám rád shrnul.

Jednou z prvních novinek je fakt, že jsem byl 
jmenován na pozici HR ředitele. Oznamuji to na 
začátku tohoto článku, abych tím vysvětlil, proč 
jsem se ujal této tradiční rubriky. Má původní 
pozice osobního sekretáře předsedy představenstva 
zanikla k 30. 6. 2020 a já děkuji majitelům a hlavním 
akcionářům společnosti spolu s představenstvem za 
důvěru a velkou příležitost pustit se do nové práce 
na poli HR.

Dále si vás dovoluji informovat o dalších 
personálních změnách v organizačních úsecích 
jednotlivých společností holdingu ZFP GROUP, a.s. 

ZFP akademie, a.s.

Marketingový úsek
Tým marketingu posílil 28. 4. 2020 Bc. Patrik Šenk, který nastoupil na pozici marketingového specialisty. Jeho 
primárním zaměřením je oblast on-line. 

Dne 26. 6. 2020 jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru s Ing. Jiřím Musilem, který působil rovněž na pozici 
marketingového specialisty.
 
Personální úsek = HR úsek
V personálním úseku jsme poslední čtvrtletí nejvíce cítili potřebu komplexních změn celkové koncepce fungování. 
Nová koncepce v oblasti HR v rámci celé ZFP GROUP byla schválena dozorčí radou a následně na představenstvu 
společnosti ZFP GROUP a ZFP akademie a od ní se budou odvíjet nové kroky na poli HR. Byly proto zahájeny 
adekvátní personální změny.
 
Dne 24.6.2020 byl ukončen pracovní poměr výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou s Bc. Lucií Černou, personální 
manažerkou. 
Dnem 1. 7. 2020 nastoupil do role HR ředitele zkušený a dlouhodobě osvědčený kolega Ing. Pavel Pavlík. Dosavadní 
kontakty zůstávají v platnosti. 

Oddělení reklamací a evidence
Od 1. 6. 2020 doplnila tým ORE Veronika Slámová na pozici referentky evidence (skenování), která původně 
působila v pozici referentky v ZFP Gold, a.s. 

Obchodní úsek
V produktovém úseku došlo 24. 6. 2020 k ukončení pracovního poměru s Alenou Bačovou. Od 1. 7. 2020 nastoupila 
na pozici asistentky produktového úseku Hana Koutná, která také kompletně převzala agendu po Aleně Bačové, 
tj. organizaci porad asistentek, organizaci porad obchodní sítě (ROAV, OSŘ), MLM schody a kompletní agendu 
regionálních kanceláří. 
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Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci kolegům, se kterými jsme ukončili spolupráci. Novým 
kolegům přejeme, aby je práce naplňovala a naše nadcházející spolupráce byla úspěšná. 
Přeji vám krásné letní dny.

Ing. Pavel Pavlík
HR ředitel

ZFP Gold, a.s.

 ZFP Energy, a.s.

Změny ve statutárních orgánech:

Na pozicích referentek ZFP Gold jsme přivítali Michaelu Petlákovou (od 27. 4. 2020) a Alenu Sedlákovou (od 1. 
6. 2020). Zastihnout je můžete na kontaktech: m.petlakova@zfpakademie.cz, a.sedlakova@zfpakademie.cz.
 
Informujeme vás také, že Ing. Markéta Koplíková nově přechází do pozice office manažerky pro ZFP Gold. 
Kontakty na paní Koplíkovou zůstávají stejné.

V rámci projektu ZFP Energy gratulujeme Petře Kubíkové k postupu do nové pozice zástupce vedoucí back 
office. V případě, že nezastihnete na telefonu se svými požadavky Jitku Bártovou, můžete se obracet právě na 
paní Kubíkovou. Kontakt na ni je: p.kubikova@zfpakademie.cz.

Dnem 30. 6. 2020 jsme se také dohodli na ukončení pracovního poměru s panem Michalem Dudou, který 
v rámci projektu působil na pozici key account managera ZFP Energy. S případnými dotazy se můžete 
obracet na vedoucí back office Jitku Bártovou, se kterou je možné si domluvit osobní setkání v regionálních 
kancelářích.

ZFP akadémia, a.s., od 1. 6. 2020

DOZORČÍ RADA: 

-        Vladimír Poliak, predseda dozornej rady
-        Michal Poliak, člen dozornej rady
-        Magdalena Opluštilová, člen dozornej rady
 
PŘEDSTAVENSTVO:

-        Jarmila Poliaková, predseda predstavenstva
-        Juraj Koreň, člen predstavenstva (místo Zdeňka Nezvala)
-        Zuzana Pavlačková, podpredseda predstavenstva
 
ZFP Investments, investiční společnost, a.s., od 1. 7. 2020

DOZORČÍ RADA: 

-        Vladimír Poliak, předseda dozorčí rady (místo Dity Kaňové)
-        Michal Poliak, člen dozorčí rady (1 člen navíc – změna ze 3 na 4)
-        Róbert Bartek, místopředseda dozorčí rady
-        Rastislav Danišek, člen dozorčí rady
 
PŘEDSTAVENSTVO:

-        Róbert Pružinský, předseda představenstva
-        Peter Lukáč, místopředseda představenstva
-        Ing. Vladimír Bencz, člen představenstva
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MARTIN ŽVÁTORA 
ZA ZFP REALITY: 
PRODÁVAT NEMOVITOST  
BEZ POMOCI REALITKY  
SE NEVYPLATÍ
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Kde vznikla myšlenka založit pod střechou ZFP 
společnost zaměřenou na reality?
Především na schůzkách s klienty. Stávalo se mi, že 
se zmínili o prodeji či pronájmu své nemovitosti a mě 
mrzelo, že jim nemohu vyhovět. Uvědomil jsem si, 
že to přesně zapadá do našeho konceptu finančních 
služeb. Navíc jsme v té době již nabízeli majetkové 
pojištění, životní pojištění, úvěry a spoustu dalšího 
spojeného s realitami. 

Jaké byly vaše začátky? 
Vzhledem k tomu, že jsem jednatelem společnosti  
a na myšlenku založit ZFP Reality jsem přivedl vedení 
ZFP GROUP já, tak jsem zde od samotného počátku 
pilotního projektu v roce 2014. Začátky nebyly těžké, 
protože v té době realitní činnost nepodléhala žádné 
regulaci a samotný obchod s realitami není nějak 
složitý.  A právě proto mi dávalo větší smysl tuto 
oblast zařadit do služeb pod hlavičkou ZFP.

Co vše bylo třeba na začátku vybudovat? Čerpal 
jste ze svých předchozích zkušeností? 
V té době jsme potřebovali kancelář, asistentku, 
právníka, makléře a také webové stránky. To vše jsme 
zvládli zajistit poměrně rychle vzhledem k našim 
zkušenostem z minulosti. Bylo to spíše o nastavení 
správného systému odměňování a motivace pro 
stávající obchodní síť.

Čím je ZFP Reality výjimečná a jedinečná oproti 
konkurenci? 
Jednoznačně provizí pro klienta a v neposlední řadě 
tím, že máme historicky velký kmen klientů, kterým 
můžeme dané nemovitosti nabídnout. V tom nám 
pomáhá již zavedená distribuční síť spolupracovníků.
Šlo vlastně pouze o to vytvořit obchodní síti 
jednoduchý návyk, aby se při prezentaci ZFP  
a pozvání klienta na Základní seminář zmínili o ZFP 
Reality, a to klidně jednou větou. Například zda 
nejsou v situaci, kdy by klient či kdokoliv v okolí 
zvažoval prodej či pronájem nemovitosti. 
Díky těmto dotazům můžeme každodenně 
obchodovat a zároveň jít příkladem obchodní síti. 
Obchod s realitami je jednoduchý a zároveň provizně  
velmi zajímavý.

Kolik máte v součastnosti ve svém týmu 
realitních zprostředkovatelů? 
V naší společnosti je dnes již 20 realitních 
zprostředkovatelů po celé republice a vzhledem  
k atraktivitě naší činnosti si mnoho dalších odborníků 
dodělává potřebnou kvalifikaci.

Jsou místa, která byste chtěli do budoucna 
posílit? 
Určitě region Praha a Ostrava. Je to především 

V roce 2014 přišel s nápadem založit pod hlavičkou ZFP realitní společnost, 
která by tak doplnila chybějící službu stávajícím klientům. Jak se později 
ukázalo, jeho myšlenka přišla ve správný čas. Jednatel ZFP Reality, s.r.o., 
Martin Žvátora v našem rozhovoru vypráví o začátcích, jedinečnosti 
projektu i nedávné koronavirové krizi.

tím, že ZFP Reality vznikla stejně jako další dceřiné 
společnosti holdingu ZFP GROUP na jižní Moravě,  
a v ostatních krajích je tak realitních zprostředkovatelů 
méně. Proto intenzivně pracujeme na navýšení jejich 
počtu, abychom byli klientům blíže.

Kolik nemovitostí se již prodalo nebo pronajalo 
od založení společnosti? 
Dalo by se říci, že jsme na trhu poměrně nováčci. 
Za těch pár let však za sebou máme více než 250 
úspěšných obchodů.

O co je v současnosti největší zájem? Koupě 
domu, bytu, pozemku nebo podnájmy?
Nedokážeme zcela posoudit, zda je větší zájem 
o podnájmy, nebo prodeje. Spíše je to o lokalitě. 
Nejlépe se prodávají byty, domy a pozemky ve velkých 
městech, kde je poptávka vyšší a nabídky jsou 
atraktivnější. 

Proč by majitel, který zvažuje prodej 
nemovitosti, měl upřednostnit realitní kancelář 
před prodejem na vlastní kůži? 
Jednoznačně jsou to zbytečné starosti a riziko, že 
obchod nedopadne dobře. Myslím tím především 
vytvoření inzerátu, nafocení nemovitosti, samotnou 
inzerci a prohlídky. To vše by majitele stálo spoustu 
času. A v neposlední řadě je to právní servis. Důkazem 
je 250 námi úspěšně prodaných nemovitostí.

To nejhorší koronavirové období máme 
pravděpodobně za sebou a firmy se postupně 
vrací do normálu. Jak je to v oblasti realit? 
Pociťujete zvýšený zájem po méně příznivém 
období? 
V době koronaviru přestal ze dne na den fungovat 
booking a jiné možnosti krátkodobého pronájmu. 
Díky tomu máme v inzerci více dlouhodobých 
pronájmů. Řekl bych, že u nás to jde ruku v ruce  
s aktivitami naší obchodní sítě. Ta se již v květnu 
vrátila k normálu a je vidět, že ještě s větší motivací  
a chutí pro obchod.

Můžete nastínit plány do budoucna společnosti 
ZFP Reality? 
V červenci letošního roku jsme otevřeli v Brně novou 
kancelář ZFP Reality a ZFP Servis. Cílem je zajistit 
pro naše klienty kvalitní servis ve všech oblastech, 
kterými se ZFP GROUP zabývá. 
Mým osobním cílem je neustále zkvalitňovat servis 
spojený s našimi službami, vytvářet dobré pracovní 
podmínky pro obchodní síť, a tím přispět ke zvýšení 
obratu dceřiných společností. 

Tomáš Kucej
Marketing & PR
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HOTELY AKADEMIE  
ZPĚT V PLNÉ SÍLE
Hotely Akademie jsou po koronavirové pauze zpět  
a v plné síle. Nezaháleli jsme a pro své návštěvníky 
jsme si na letošní letní prázdniny připravili spoustu 
zajímavých zážitků. Ať už jsou to dobrodružné 
animační programy pro děti s naším maskotem 
Králíčkem Preclíčkem, nebo například pro všechny 
aktivní hosty výlety na kolech, koloběžkách či pěšky 
po předem připravených trasách. Tyto výlety vám 
ještě dokážeme vylepšit. 

Naši skvělí kuchaři vás na ně rádi vybaví piknikovými 
koši nebo batohy plnými dobrot, od lahodného 
pečeného kuřátka přes ovoce a dezerty až po 
lahvinku výborného vína ze Šlechtitelské stanice 
vinařské z Velkých Pavlovic. 

A co by to bylo za léto bez grilování? I u nás v Hotelích 
Akademie se můžete těšit na speciality  
z grilu – domácí burgery, propečené steaky, grilované 
rybičky a další dobroty, na kterých jsme si opravdu 
dali záležet. 
Na letní prázdniny jsme pro vás připravili ještě jedno 
velké překvapení. 25% sleva na ubytování a všechny 
pobytové balíčky může být vaše. Stačí zadat při 
on-line objednávce vytvořené pomocí rezervačního 
systému konkrétního hotelu (neplatí tedy pro 
telefon, e-mail ani jinou komunikaci) do kolonky  
slevový kupón: ZFP25LET

V neposlední řadě tu máme hotelová Wine&SPA 
wellness centra. Například nové moderní spa  
v Hotelu Akademie Naháč s luxusním privátním 
wellness nebo menší, ale neméně skvělá privátní 
wellness centra na ostatních hotelích ve Velkých 
Bílovicích a v Hrubé Vodě. 

Jistě víte, že v našich Wine&SPA pracujeme výhradně 
s přírodní kosmetikou Vinoble, která těží ze síly 
přírody a hroznů. Možná ani netušíte, že kouzlo oleje 
z hroznových jader znali už ve středověku  
a že detoxikuje, osvěžuje pokožku a ještě k tomu 
zpomaluje proces stárnutí. Lákavá nabídka, co říkáte? 
Dopřejte svému tělu zasloužený odpočinek a pociťte 
zázrak přírody na vlastní kůži. 

Setkáte se u nás i s širokou nabídkou saunových 
procedur, a i když si možná říkáte, že v létě sauna 
není zapotřebí, protože venku je teplo dost, opak je 
pravdou. Jedním z hlavních argumentů ve prospěch 
saunování v létě je zlepšení termoregulace těla. 
Pokud si totiž navyknete chodit do sauny i v teplých 

měsících, naučíte se mnohem snáze zvládat letní 
vedra, kterým jsme v posledních letech obzvláště 
vystaveni.

Další skvělou věcí, kterou vám sauna v létě usnadní 
život, je omezení nadměrného pocení. Především  
v létě mají lidé s pocením potíže, ty ale sauna dokáže 
velmi snadno vyřešit díky své schopnosti zlepšit 
automatickou termoregulaci těla. Budete tak snáze 
odolávat nesnesitelným letním vedrům a zlepší se 
také vaše schopnost reagovat na přechody z tepla do 
zimy.

Věděli jste, že za třicet minut saunování se z těla 
vyloučí tolik toxinů a odpadních látek, kolik naše 
ledviny normálně zpracují za 24 hodin?  Je prokázáno, 
že pravidelné saunování má pozitivní vliv na naši 
imunitu a preventivně působí proti onemocnění 
horních cest dýchacích. Pozitivních účinků saunování 
je však mnohem víc. Pomáhá například při léčení 
alergií, urychluje metabolismus, podporuje léčbu 
kloubních onemocnění, je skvělým způsobem 
regenerace svalů po fyzické námaze a má blahodárný 
vliv na kvalitu pleti. Saunování nám však neprospívá 
jenom fyzicky. Při pobytu v sauně se vyplavuje 
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endorfin, hormon štěstí, který podporuje 
dobrou náladu.

Ale Wine &SPA nejsou jen sauny. Pro 
ty, kteří mají málo času, jsou i krátké 
momenty klidu vzácné. Rozhodněte se, 
kolik času si pro sebe věnujete.  
V nabídce máme ošetření na 30 minut 
pro ty uspěchané a 60 minut pro ty, kteří 
si chtějí dopřát zaslouženou péči. Můžete 
si vybrat ze speciálních pečujících rituálů 
nebo z klasických masáží, které vám 
masér sestaví přesně dle vašich potřeb. 
Neustále se snažíme naši nabídku 
rozšiřovat o nové procedury a sezónní 
aromaterapeutické ošetření, proto každý 
měsíc můžete v našem SPA zažít něco 
nového.  

Nyní už víte, že naše nabídka je opravdu 
pestrá. Tak neváhejte, ať už plánujete 

rodinnou dovolenou, prodloužený 
víkend ve dvou nebo se jen chcete  
v klidu sami zrelaxovat, vydejte se za 
dobrodružstvím, výborným jídlem  
a nepřekonatelným relaxem k nám,  
do Hotelů Akademie. Budeme se na vás 
těšit.

REZERVACE SI ZAJISTÍTE PŘÍMO 
NA WEBU KAŽDÉHO HOTELU:

Hotel Akademie Naháč 
www.hotelnahac.cz
Hotel Akademie Velké Bílovice 
www.hotelakademie.cz
Hotel Akademie Hrubá Voda 
www.hotelhrubavoda.cz 

www.hotelnahac.cz

www.hotelakademie.cz

www.hotelhrubavoda.cz



32 Buďme spolu UP

STŘÍPKY
ZE ŠLECHTITELKY

Všichni jsme prošli nelehkým obdobím, které nikdo z nás doposud nezažil. 
Jen společně jsme jej mohli zvládnout. I přes zavření všech provozů jsme 
připravovali zahrady, probíhaly úklidy a také příprava na novou sezonu. Mnoho 
připravovaných akcí, na které jsme se společně těšili, se muselo zrušit nebo 
přesunout do dalšího roku. Doufáme však, že tradiční vinobraní a otevřené 
sklepy ZFP na podzim uskutečníme. 

• Ve vinicích se jarní mrazy neprojevily a révu 
nám nepoškodily. Podařilo se vyklučit starou 
vinici pod výrobní halou, letos bude osázena 
svazenkou a pro další rok už máme na tuto 
plochu v přípravách sazenice odrůd Aurelius, 
Agni a další. 

• Na kopci Poštor jsme letos vysadili více jak 60 
stromů různých odrůd meruněk. Budou 
v budoucnu zdrojem čerstvých meruněk pro 
hosty penzionu či jako surovina pro výrobu 
našeho meruňkového džemu. 

• Krásným doplňkem a funkční součástí penzionu 
André je v letošním roce dokončená nová 
předzahrádka, která je kompletně zastřešená 
a bude dále osazena skleněnými posuvnými 
dveřmi a okny. Zvýší se tak komfort hostů a také 
prodlouží sezóna. 

• V letošním roce se nám na Babiččině statku 
narodila už tři mláďata oveček. Až přijedete  
s dětmi, budou pobíhat vesele v sadu u dětského 
hřiště penzionu.

• Z nových vín ročníku 2019 připomínáme lahodné 
Veltlínské zelené, dále Sauvignon, výborný 
Hibernal či Neuburské. Je připraveno Frizzante 
bílé – La Perla a také Frizzante Agni rosé  – 
Cherry Lady. Z červených vín jsou to zejména 
připravené starší ročníky Frankovky, André, Agni 
a také Rulandského modrého. 

• Novinkou v našem portfoliu je Zlatý sekt 
Aurelius, který bude exkluzivním dárkem nejen 
pro vaše obchodní partnery. Dále máme novou 
šarži lahodné medoviny, připravili jsme také 
nové cidery a můžete se těšit i na další novinky. 

• Samozřejmostí pro síť ZFP jsou i nadále vína 
s etiketou ZFP a možností dotisku firemního 
loga. Samolepka s 25. výročím celé ZFP je 
automatickou součástí lahví pro ZFP.  

• Pro zájemce je možné si rezervovat nejen naše 
apartmány v zahradách penzionu André, jako 
jsou Pálava, Agni a Aurelius, ale také ostatní 
pokoje penzionu. Je vhodné využít zejména 
volných termínů od neděle do čtvrtka. 

ŠLECHTITELKA NAŠE NABÍDKA
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• I díky kladnému hodnocení se nám podařilo 
získat certifikát Prověřená společnost 2020. 

• Mladá vína ročníku 2019 jsme přihlásili také 
na dvě mezinárodní soutěže, a to Prague Wine 
Trophy a Festwine. Ročník 2019 byl velmi 
příznivý, vína si tak nesou svůj jasný odrůdový 
charakter s potenciálem k delšímu zrání na 
lahvi.  

• V letošním roce jsme získali NEJLEPŠÍ KOLEKCI 
červených vín na soutěži Promenáda červených 
vín ČR .

• FESTWINE
• Zlatá medaile – Neuburské pozdní sběr 2019
• Zlatá medaile – Tramín červený pozdní sběr 

2019
• PRAGUE WINE TROPHY 
• Zlatá medaile – Neuburské pozdní sběr 2019
• Zlatá medaile – Hibernal pozdní sběr 2019
• Zlatá medaile – Rulandské šedé výběr z hroznů 

2019
• Zlatá medaile – André rosé pozdní sběr 2019

• Zlatá medaile – Frizzante La Perla 2019
• Zlatá medaile – Frizzante Cherry Lady 2019
• PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN 
• Cena Unie enologů za nejlepší kolekci vín 
• Velká zlatá medaile – Rulandské modré 

barrique výběr z hroznů 2015
• Zlatá medaile – 

André stará réva 
2015

• Zlatá medaile 
– Cabernet 
Sauvignon 
barrique pozdní 
sběr 2017

• Zlatá medaile 
– André ledové 
víno 2019

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ:

Doposud získaná ocenění:

• Restaurace Pohoda v Břeclavi slavila  
v květnu 2020 rok, co přešla opět k manželům 
Poliakovým a pod vedení Šlechtitelky. Nyní 
už připravujeme kulinářské akce a na Pohodě 
je možné také zakoupit vína ze Šlechtitelské 
stanice vinařské Velké Pavlovice.

Velmi vám děkujeme za přízeň, kterou nám zachováváte, a jsme rádi, že jsme součástí velké rodiny ZFP.  
Děkujeme za úspěšnou akci nákupu vín s výjimečnou cenou pro skupinu ZFP. Právě díky vám jsme společně 
překonali toto nelehké období.
Přejeme vám všem pevné zdraví a těšíme se na setkání s vámi.

Za celý tým Šlechtitelky

Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.
provozní ředitel

RESTAURACE POHODA
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Milí ZFPáci,

ještě jednou děkujeme za vzájemnou spolupráci v nelehké době, která je již doufáme za námi.
Chtěli bychom poděkovat zejména za nákup vín ze Šlechtitelky v období měsíce dubna. Akce byla velmi 
úspěšná a mnoho z vás si nakoupilo vína za velmi výhodných podmínek, včetně nálepky 25. výročí.

Celkem jste v dané akci nakoupili celkem téměř 10 000 ks lahví vín.

S vedením společnosti jsme se proto dohodli, že odměníme ty nejlepší z vás. Dárkové poukazy na Šlechtitelku 
tedy získávají:
  

1. Robert Slezák 
2. Marcel Rybář 
3. Jaroslav Vacek 
4. Michal Kosnar 
5. Ladislav Urbánek 
6. Lucie Padalíková 
7. Radka Plíhalová 
8. Michal Očenášek 
9. Ing. Jan Zeman 
10. Monika Sztrnadelová

Všem gratulujeme, velmi děkujeme 
a těšíme se na další společné akce.

Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.
provozní ředitel

Vyhodnocení prodejní akce vín – ZFP Velikonoce a COVID 2020
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AKCE ŠLECHTITELKY 2020:

TÝM POHODY A JEJÍ ŠÉFKUCHAŘ MARTIN ČAVARA ZVE NA:

OTEVŘENÉ SKLEPY - VÍNO V ORANŽOVÉM
GRILOVÁNÍ S CIMBÁLKOU
GRILOVÁNÍ S CIMBÁLKOU
PUTOVÁNÍ PO MODRÝCH SKLEPECH
SVATOMARTINSKÉ SPECIALITY
ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY

ZAHRADNÍ SPECIALITY
LETNÍ MENU
MERUŇKOVÉ SPECIALITY
BURGER, HOT DOG SPECIALITY

PŘI ÚTRATĚ NAD 1 000 KČ DOSTANETE OD NÁS LÁHEV VÍNA ZE ŠLECHTITELKY. 

RESTAURACE POHODA BŘECLAV, NA ŘÁDKU 9
PROVOZOVATEL: ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ VELKÉ PAVLOVICE, A.S.

WWW.RESTAURACEPOHODA.CZ  |   TEL.: 519 325 384

4. 7.  – 
15. 8.  –
9. 8.  –
5. 9.  –

11. 11. – 15. 11.  – 
4. 12. – 6. 12.   –

12 – 19. 6.  –
20. 6.  –

10. – 17. 7.  –
24. – 26. 7.  –

AKTUÁLNÍ INFO NA FACEBOOKU:  WWW.FACEBOOK.COM/RESTAURACEPOHODA.CZ 
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Platnost nabídky je od 1. 1. do 31. 12. 2020.

NAROZENINOVÝ DÁREK ZAKLADATELŮ ZFP

Při příležitosti 25. výročí založení ZFP věnují manželé Poliakovi jedinečný dárek  
v podobě exkluzivní ceny Základního semináře na našich seminárních hotelích.

www.zakladniseminar.cz

25 let budujeme a finančně vzděláváme širokou veřejnost.

Základní seminář je vstupní branou vzdělávacího systému společnosti ZFP, odpovíme vám 
na otázku, jak fungují finance a jak mohou pracovat ve váš prospěch. 

Cena zahrnuje materiály a coffee break.
 

Podrobnější informace získáte v kanceláři u svých ředitelů a manažerů OS.

Základní
seminář

Za

1 995 Za

600
Kč/os.



Máte námět či          zajímavý článek, 
který byste rádi publikovali 

v našem časopisu?

Napište nám na emailovou adresu marketing@zfpakademie.cz 
nebo nás kontaktujte přímo přes sociální sítě.

ZFP akademie, a.s. @zfpakademieczZFP GROUP, a.s.

Nezapoměňte nám napsat stručný text, detaily o tom, co byste 
chtěli uveřejnit a co nám posíláte v příloze.

Posílat nám můžete cokoliv z vašeho pracovního života, životní-
ho stylu, přednášek, seminářů, setkání, konferencí... zkrátka vše, 

co souvisí s vámi a se ZFP GROUP.

Děkujeme! 



JE NÁS 
VÍC NEŽ 
1 9 0 0 !
Tvořme společně naše ZFP a buďme UP 
Chcete mít informace z první ruky? Nebo se podívat na 
fotografie a videa ze seminářů a akcí ZFP, kterých jste se 
nemohli zúčastnit? Zveme vás na Facebook, kde společně 
tvoříme skupinu NAŠE ZFP. Přihlaste se do skupiny 
a do komentáře napište své osobní číslo ZFP. Členství 
vám obratem potvrdíme. Děkujeme vám za vaše lajky 
a příspěvky, které zpestřují obsah a dokreslují, co se děje  
v ZFP napříč celou Českou republikou.

Redakce časopisu Naše ZFP
e-mail: marketing@zfpakademie.cz
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