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J  e mnoho r!zn"ch model! #ízení  
a organizace firmy, které mohou vést 
k úsp$chu v podnikání. Také existuje 
mnoho mo%n"ch definic toho, co to  

znamená, kdy% se #ekne: úsp$ch v podnikání. 
 
Abychom m$li vlastní spole&nou p#edstavu, 

jak definovat úsp$ch na'í spole&nosti  
v jejím podnikání, musíme krom$ poslání, 
vize, strategie a obchodních cíl! sdílet také 
stejné etické hodnoty. 

Budeme-li ctít spole&né hodnoty, poda#í 
se nám vybudovat na'i vlastní firemní  
kulturu, která z nás u&iní v o&ích klient!  
i koleg! unikátní zna&ku,ke které bude 
mo%né si vybudovat emocionální vazbu  
a vztah.

Dnes jsme jen nevelká spole&nost. Ale 
proto%e nepochybuji o tom, %e se staneme 
velkou a v"znamnou spole&ností, je d!le%ité, 
abychom nikdy nezapomínali, %e ná' úsp$ch 
nezávisí jen na dosa%ení cíle samotného, 
ale v%dy také na zp!sobu, jak"m se k cíli  
propracujeme.

 
Tato kniha hodnot vznikla b$hem na'ich 

prvních kr!&k! po spole&né cest$ a já v$#ím, 
%e nám pom!%e se na té cest$ neztratit.

Michal Seifert
generální !editel a p!edseda p!edstavenstva



ST"EDOBODEM NA#Í  
POZORNOSTI JE 

Se zákazníkem stojí i padá na'e práce. Jeho  
spokojenost s námi je hlavní prioritou v'eho, co 
d$láme. Klienta-zákazníka si vá%íme, chápeme, %e 
ka%d"  &lov$k je v"lu&nou individualitou. S interním 
klientem je to stejné, proto v'e co d$láme, posuzujeme 
o&ima toho, pro koho to d$láme. Pracujeme pro 
zákazníka, jako bychom pracovali sami pro sebe.

NÁ# P"ÍSTUP JE  

Kolegialita je v"znamnou sou&ástí na'eho úsp$chu 
na trhu, komunikujeme otev#en$ a vá%íme si své 
profesionální cti. Kritiku vnímáme jako konstruktivní 
prvek, je-li bez osobních invektiv a sm$#uje-li k hledání 
#e'ení. Ne&ekáme, a% se v$ci „pohnou k lep'ímu“  
– jsme tv!r&í a aktivn$ hledáme nové cesty, jak jít dál  
a rychleji. Dbáme na sv!j  osobní rozvoj a v%dy hledáme 
p#íle%itost se n$&emu novému nau&it.  

JSME   
A HRAJEME 

P#ijímáme odpov$dnost za své jednání. Jsme 
d!slední, plány plníme „za ka%dou cenu”, av'ak 
v%dy v rámci etick"ch pravidel, na'ich hodnot  
a platn"ch zákon!. Jsme loajální k Finan&ní skupin$ 
(eské spo#itelny. Sliby plníme a dohody dodr%ujeme. 
Férové jednání je standardní normou a sou&ástí 
na'eho chování. Nebojíme se p#iznat chyby s tím, 
%e zárove) hledáme „cestu ven“ a vhodná opat#ení,  
abychom chyby neopakovali. 

JSME 

Respektujeme ka%dého &lena t"mu. Radujeme se 
z úsp$ch! koleg! a z úsp$chu firmy, proto%e víme, 
%e to je spole&n" úsp$ch nás v'ech. Soukrom" %ivot  
a pracovní v"kon musí b"t v rovnováze – osobní %ivot 
nás nabíjí energií pro dal'í práci, kvalitní práce z nás 
d$lá spokojené lidi a dobré partnery, rodi&e i kamarády. 

ROVNOVÁHA



CO JE NA#ÍM 

B"t klient!m d!v$ryhodn"m pr!vodcem v jejich 
finan&ních zále%itostech, a to s respektem k jejich 
pot#ebám a individualit$. B"t  sou&ástí distribuce 
(eské spo#itelny, která pracuje pro klienta kdekoli   
a bez &asového omezení.

!ÍM SE 

Staneme se stabilní zna&kou v o&ích klient!  
a unikátním obchodním partnerem pro profesionální 
finan&ní poradce. Budeme mít v"znamn" podíl na  
distribuci (eské spo#itelny.

 

JAK TOHO 

Obnovíme a posílíme synergii spolupráce s (eskou 
spo#itelnou. Postavíme na'i sí* na profesionálních  
a v"konn"ch finan&ních poradcích, pro které je  
spolupráce s námi hlavním zdrojem p#íjmu.

Ve dnech 10., 11. a 12. !íjna 2012 se ú"astníci  
strategického workshopu spole"n# s managementem 
spole"nosti shodli  a potvrdili, $e do budoucna nebude 
k setrvání ve spole"nosti dosta"ovat pouze napln#ní 
„!e"i "ísel“.                    

Zp%sob dosahování t#chto v&sledk% (uveden& na 
stran# t!i: „za "ím si stojíme“) je pro zam#stnance 
spole"nosti stejn# v&znamn&! Na d%kaz vá$nosti 
spole"n# zformulovan&ch parametr% poté v'ichni 
ú"astníci tyto zásady podepsali. 
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Na d"kaz vá#nosti v$%e spole&n' zformulovan$ch parametr" ú&astníci workshopu konaného ve dnech 10., 11. a 12. !íjna 2012  
tyto zásady podepsali: Radan (antora, David Hegner, Klára Kadlecová, Ladislav Lejbl, Marie T$blová, Vladimír Wiesner, Zde)ka Belingerová, 
Petr Vojík, Tomá% Vorá&ek, Jitka Mrázová, Ji!í Dostál, Monika Lumpeová, Tomá% Kántor, Dagmar Langová, Roman Niedoba, Ivana Cihlá!ová,  
Michal Seifert, Iveta Veselá.


