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M.C.Triton mění vize a sny 
politiků a podnikatelů v realitu

Ivana HaslIngerová

T ak jako každoročně byli i v letoš-
ním roce na pražském Žofíně 
vyhlášeni vítězové prestižní 

manažerské soutěže Manažer roku. 
Po deseti letech sledování této soutěže 
víme, že ocenění získávají lidé, kteří 
dokázali pro společnost, kterou řídí, 
udělat víc, než je zvykem. Co stálo 
za oceněním předsedy správní rady 
TRITON Group Luďka Pfeifera, o tom 
jsme si s ním povídali v sídle jeho 
společnosti v Praze 6. A pan předseda 
vzpomínal:

Tím hlavním byly podle mne dva 
momenty. Prvním z nich byl vývoj 
a výsledky společnosti M.C.TRITON, 
druhým pak diversifikace podnikatel-
ských aktivit a vznik TRITON Group. 
M.C.TRITON vznikla jako malá, ryze 
česká poradenská společnost. Dnes je 
na českém a slovenském trhu pora-
denských služeb národním leaderem 

a realizuje řadu mezinárodních pro-
jektů. Letos byla dokonce oslovena 
sdružením evropských národních lea-
derů v poradensví – sítí EI Consultants 

– s nabídkou členství a reprezentování 
České a Slovenské republiky. Emisí 
našich aktivit do jiných oblastí vznikla 
TRITON Group. Působí nejen v dal-
ších službách (certifikace, Executive 
Search), ale také v investicích do 
stavebního developmentu a v biotech-
nologiích. Celkový objem businessu 
realizovaný v rámci skupiny se blíží 
miliardě českých korun. Podařilo se 
nám vybudovat velmi svébytnou a vel-
mi sebevědomou skupinu firem, která 
má tři charakteristiky – podniká v per-
spektivních oborech, opírá se o velmi 
solidní přísně etické a transparentní 
investory a nabízí profesní sebereali-
zaci řadě schopných lidí, kteří hledají 
uplatnění pro svůj osobní růst. 

	Na začátek jedna provokativní 
otázka. Co byste udělal pro zdar 
firem, jako je Vaše, kdybyste se stal 
ministrem?
Za více než 16 let naší existence jsme 

prošli řadou politických situací a faktem 
je, že nezáleží na tom, odkud fouká vítr, 
ale jak mu umíte nastavit plachty. Své 
úspěchy či neúspěchy jsme proto nikdy 
nesváděli na to, jaká je podpora vlády 
či jaký je legislativní rámec. Pravdou 
ale je, že rok od roku se podmínky pro 
podnikání stávají více a více náročné na 
administrativní vyhovění všem možným 
pravidlům, která podnikání upravují. 
Učinit zadost veškerým povinnostem, 
které máme vůči orgánům veřejné správy, 
vyžaduje proto stále větší a větší penzum 
času a to, čím se nám za to odvděčují, bych 
neoznačil za nejpříznivější. Kupujeme si 
za více peněz, času a energie minimálně 
stále tutéž muziku a s tím bych se pokusil 
jako ministr vypořádat. Kladl bych si 
otázku, co podnikatelé odvádějí nejen 
na daních, ale na zprostředkovaném úsilí 
a s jakou nabídkou za nimi za to přichá-
zím. A právě v odpovědi na tuto otázku by 
mu mohla být naše společnost užitečná. 
Dlouhá léta jsme sice pracovali výhradně 
pro komerční sektor, ale od roku 2001 
poskytujeme služby i hejtmanstvím, 
radnicím, zdravotnictví i jiným složkám 
veřejného sektoru. 

	Jak taková spolupráce vypadá? 
Naši klienti z veřejné správy si od 

nás kupují manažerské know-how pro 
standardní, dobré a smysluplné řízení 
veřejného sektoru – radnic, krajských 
úřadů, dopravních podniků, nemocnic, 
technických služeb. Našim posláním je 
přinést standardní způsob řízení, který 
komerční sféra dávno zná, do veřejného 
sektoru. Příkladem může být zavedení 
systému řízení kvality na radnicích.
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	To chcete říci, že na radnicích zavádí-
te systém řízení kvality podle normy 
ISO jako u podniků? 
Ano přesně tak – pro řadu radnic se 

řízení kvality veřejné služby podle ISO 
norem stává standardem. Podstatou je 
přitom procesní řízení – tedy uspořádání 
činností tak, aby sledovaly spokojenost 
občana, uživatele veřejné služby a také 
efektivitu. V některých organizacích 
veřejného sektoru se namísto ISO 
standardu používá tzv. CAF (Common 
Assessment Framework). Princip proces-
ního řízení je stejný, jen na místo certifi-
kačního auditu nastupuje sebehodnocení 

– úředníci hodnotí svůj výkon podle 
zvolených kritérií.

	Ale ti přeci vyhodnotí sami sebe vždy 
kladně. Není to formální?
Velmi záleží na tom, jaká jsou očeká-

vání politiků, zda chtějí papírové prokla-
mace nebo skutečné změny. Chce-li např. 
primátor, aby veřejná služba probíhala 
procesně, s logikou, rychle, bez duplicit 
a bez zbytečného zdržení, neboli chce 
zavést zrychlení, efektivitu a pořádek, je 
k tomu zavedení normy ISO nebo CAF 
výborným pomocníkem. Pro jejich zave-
dení lze navíc využít zdroje z evropských 
fondů. Pracovali jsme například na velmi 
zajímavém projektu na místním úřadu 
městské části Bratislava-Staré město 

„Lidé pro moderní úřad“. Radnice využila 
Evropský sociální fond k přípravě svých 
pracovníků pro procesní řízení a pro roz-
voj dovedností zákaznické orientace. Po 
skončení projektu byla tak spokojená, že 
uspořádala velkou konferenci na předání 
know-how, které získala, primátorům, 
starostům a reprezentantům VÚC. Je to 
krásný příklad, jak spojit trojúhelník kva-

lita veřejné služby, pora-
denský servis a využití 
evropských fondů. 

		Pamatuji, jak chodili 
kdysi vedoucí pracov-
níci na školení VUML. 
Nestanou se tyto cer-
tifikace jen takovým 
školením pro školení, 
aby se využily pení-
ze EU a na radnicích 
a hejtmanstvích visely 
hezké diplomy? Opravdu 
jste přesvědčený, že to 
primátorům pomůže 
v řízení úřadů?

Jsem, ale je podstatné, aby politici 
měli svou jasnou vizi a strategii. My jim 
je pak pomůžeme prosadit. K tomu, aby 
svou vizi dostali do života, potřebují 
schopné úředníky, kteří budou vědět, 
jak z jejich vizí učinit realitu. A my je to 
naučíme. Velmi často se setkáváme s tím, 
že jak politici tak úředníci jsou v řízení 
bohem nepolíbení amatéři. U politiků to 
lze akceptovat, ale u vedoucích úředníků 
je to velká chyba. A netýká se to jen rad-
nic. V řadě případů organizací zřizova-
ných městy – ZOO, divadel, dopravních 
podniků a podniků služeb, jsou ve vedení 
lidé, kteří jsou pro moderní řízení zcela 
nepřipraveni. A jsou to přitom často insti-
tuce s miliardovými obraty zaměstnáva-
jící stovky a tisíce lidí. Principy strate-
gického řízení, controllingu, procesního 
řízení, které má soukromá sféra dávno 
v krvi, jsou pro ně věcí neznámou. Pak 
se například dočteme, že nejmenované 
divadlo prošustrovalo miliony a radní 
diskutují, jak je to možné. 

	Říkáte, že pomůžete politikům 
převádět jejich vize do reálné-
ho života. Ale jak konkrétně? 
Řekněme, že jsem primátor 
a chci po úspěšných volbách 
zavést lepší dopravní obslužnost, 
bezpečnější město, dostupné 
obchody a vystavět nové metro 
a mám k tomu k disposici, jak Vy 
říkáte, bohem nepolíbené úřed-
níky. Přesvědčte mně, že to s Vaší 
pomocí dokážu…
Každou vizi lze dostat do reality 

v krocích: vize-cíle-strategie-pro-
jekty. K tomu pomáhá osvědčený 
nástroj – Balanced Score Card. Od 
vize odvodíme cíle ve čtyřech oblas-

tech – efekty v oblasti veřejné služby (to 
je ona obslužnost, bezpečnost, atd.), cíle 
v oblasti financí, lidských zdrojů a procesů. 
Vybalancujeme tak efekty veřejné služby 
s veřejnými rozpočty, potřebou kvalifiko-
vaných lidí a zorganizováním potřebných 
činností. Strategie říká, jak takových efek-
tů dosáhneme, a projekty jsou „prováděcí 
taktika“, zcela konkrétní akce. Klíčové je 
především řízení projektů, které je pod-
statou překlápění vizí do praxe.

	Takže Vy mi pošlete na Magistrát 
své lidi, aby pomohli stavět strategie 
a řídit projekty? To nebudu muset 
po příchodu do úřadu ani provádět 
audit?
Nad slovem audit jsem v rozpacích. 

Každý nový ministr či primátor začne 
tím, že si dá udělat audit, který se povět-
šině scvrkne do personálních čistek. Je 
samozřejmě dobré dělat tutéž agendu 
s méně lidmi a přivést do úřadu lidi 
kompetentnější, ale z mé zkušenosti je 
důležitější dívat se na to ze všech čtyř 
úhlů pohledu, které jsem zmínil. Kromě 
otázky snížení počtu lidí a úspor je 
důležitá i otázka, jakou strategii mám 
a jak měřím kvalitu veřejné služby. 
Hlavní je podstata strategie a jak mám 
pro její plnění nastaven hlavní proces 

– výkon hlavních činností a jejich prová-
zanost. Pak teprve si mohu klást otázky, 
jaké a kolik lidí k tomu potřebuji a jak 
budu řídit jejich organizaci. 

	Politik většinou vizi má, ale jinak 
je laik – fyzik, doktor, právník… 
Nemusí si navíc ani uvědomit, že 
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něco takového, jako je Vaše společ-
nost, existuje. Pouze ví, že existuje 
společnost Deloitte-Touche, která 
dělá audity, protože ta je skvěle 
medializovaná. Neměli byste dát 
o sobě víc vědět, když už ne v zájmu 
politiků, tak v zájmu ušetření peněz 
z rozpočtu v důsledku lepšího fungo-
vání státních orgánů?
Snažíme se o to. Po 

krajských volbách jsme 
navštívili řadu osobností 
a všechny hejtmany a nabí-
zeli jim pomoc v nalezení 
způsobu řízení krajských 
úřadů i pomoc v řízení 
projektů typu PPP – Public-
P r i v a t e -P a r t n e r s h ip. 
Úkolem politika v čele 
radnice, která ovlivňuje 
životy milionů lidí, je nejen 
generovat vize, ale potře-
buje i minimum manažerské gramotnosti 
pro jejich uskutečnění. Hlavní potřebou se 
nám proto jeví zvýšit jeho manažerskou 
gramotnost. V momentě, kdy si uvědomí, 
že jeho organizace potřebuje standardní 
způsob řízení, je vše v pořádku a můžeme 
mu úspěšně pomoci. Bohužel se setkává-
me často s tím, že politici vypíší výběrové 
řízení na poradenské služby v dobré víře, 
ale bez dobré znalosti věci nebo, což je 
ještě horší, pod vlivem někoho, kdo chce 
soutěž vyhrát a nad výsledkem jsou pak 
právem rozladěni.

	Vy byste uměl vypsat výběrové řízení, 
aby se zamezilo zneužívání veřejných 
zakázek? Řekněme, že jste minis-
trem dopravy a chcete už konečně 
dostavět mýtnici. Ze všech stran 
Vám tvrdí firmy, že právě ony jsou 
ty nejlepší a vy tomu sám technicky 
nerozumíte…
V tomto případě je podstatná otázka 

dobrého zadání pro výběrové řízení 
a k tomu je nutný nezávislý a kompe-
tentní partner. A nemusí jít jen o mýto, 
ale i o dálnici D47, uniformy a zbraně 
pro policii...

	Jak ale poznáte, že tomu někdo rozu-
mí, když nejste sám z oboru? Pak Vás 
může někdo snadno umluvit…?
Když si doktor či primář sestavuje 

tým, musí vědět, který doktor je jak dobrý. 
Na ministerstvech by to vedoucí úřed-
níci měli vědět také. Jsem-li například 
vrchním ředitelem úseku Ministerstva 

zdravotnictví a chci zlepšit efektivnost 
fungování fakultních nemocnic, měl 
bych se vyznat v tom, kdo je schopný 
sehrát roli nezávislého partnera. Je sice 
pravda, že i tito nezávislí odborníci 
mohou být v kontaktu s velkými dodava-
teli. Přesto trvám na tom, že při zadávání 
tendrů bych měl mít u sebe někoho, kdo 

má zkušenost s podobný-
mi projekty neboť vybrat 
správného dodavatele je 
základ. Každá politická 
vize je realizovatelná pou-
ze cestou projektu. Buď to 
umím, nebo si službu na 
trhu koupím. Když si vybí-
rám asistentku, zajímá mne, 
jaké jazyky umí a s jakým 
softwarem umí pracovat. 
Když si vybírají politici 
tajemníka úřadu, mají 
chtít takového, který jim 

pomůže uskutečnit vize, neboli umí řídit 
projekty. Proč to nedělají, to nechápu.

	Protože podle koaličních smluv jim 
dosadí náměstky partneři z jiných 
stran. Na ministerstvech dostanou 
navíc od předchůdců několik set 
úředníků, které nemohou všechny 
vyhodit, aniž by je média roznesla 
na kopytech…
Máte pravdu, líčím maximalistickou 

strategii úspěšné firmy. Přesto ale jako 
politik nemohu – vedle vize – postrádat 
další klíčový fenomén. Tím je odvaha. 
Odvaha, vlastně vůbec celkový přístup 
politika, se nejsnáze projeví právě ve výbě-
ru nejbližších spolupracovníků. Chápu, že 
politik musí ve výběru svého týmu pro-
kázat „umění mož-
ného“, ale neměl by 
abdikovat na ambici 
spolupracovat s lid-
mi kompetentními, 
agilními a loajální-
mi. Kompetentnost 
je souborem schop-
nosti, agilita je výra-
zem akceschopnosti, 
loajalita pak odda-
ností vizi a záměru 

– ne osobě nadříze-
ného.

	Už zase radíte, 
j a k  b y  t ý m 
s e s t a v o v a l 
Kellner v PPF, 

ale politik tam dostane lidi všeho 
druhu a je vůbec rád, jsou-li alespoň 
loajální…
Říkám, jak sestavuje tým ten, kdo 

chce něco dokázat. Chci za označením 
politik vidět člověka s jasnými záměry 
a chutí naplnit je. Nechci vidět pleticháře 
s touhou zůstat „u zdroje“. Sám volím do 
týmu lidi agilní, zaujaté projektem. Na 
jejich kompetentnosti umím s úspěchem 
rychle zapracovat. 

	Politik je ale časově omezen čtyř-
mi lety, nemá čas na velká školení 
a stáže…?
Tak je na tom lépe než my, které 

omezuje trh ze dne na den, jinak nás 
konkurence smete. Ve veřejné službě není 
konkurence. 

	Jste kandidát věd, jaký obor jste 
studoval?
Aspiranturu jsem dělal na katedře 

Ekonomiky a řízení Stavební fakulty 
ČVUT. Se dvěma kolegy na katedře 
jsme spolupracovali na projektech pro 
velké stavební firmy a sbírali tak první 
zkušenosti s poradenstvím. Věnovali 
jsme se snižování nákladů a podobným 
tématům v Metrostavu, tehdejších IPS 
nebo Konstruktivě. Další zkušenosti jsme 
získali na zahraničních pobytech pod 
rouškou Vědecko-technické společnosti. 
18. dubna 1990 jsme začali podnikat sami. 
Založili jsme M.C.TRITON – v názvu sly-
šíte připomínku naší trojice. Šíři našeho 
dnešního záběru lze také vyjádřit trojicí 

– služby pro řízení, investice do stavební-
ho developmentu a biotechnologie.
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	V čem budete podnikat v biotechno-
logiích? 
Podstatou technologie je imobilizace 

volných enzymů nebo buněk do pevného 
nosiče z hydrogelu. Aplikace takové tech-
nologie mají uplatnění ve výrobě biolihu, 
čištění odpadních vod, ve výrobě bioka-
talyzátorů pro farmacii a potravinářství. 
Naše společnost Lentikat’s, a.s., se zabývá 
výzkumem i průmyslovou výrobou.

	  Neobáváte se, že je to příliš vzdáleno 
od Vaší profese?
Když jsme pro tuto firmu kupovali 

práva k příslušným technologiím, velice 
jsme se starali o to, abychom měli lidi 
rozumějící biotechnologii. I když já sám 
biotechnologickým procesům nerozu-
mím, věřím si, že jako manažer uvedu 
firmu na trh a rozjedu ji. Zajímají mne 
především hlavní obchodní a finanční 
ukazatele, cíle v oblasti lidských zdrojů 
a procesů. Nepřipomíná Vám to povídání 
na téma Balance Scorecard? Ano, jsem 
tu v roli někoho, kdo má vizi a ambici 
dostat ji do reality. Hledám lidi, kteří 
jsou odborníky v oboru a s kterými to 
dokážu.

	Kolik tenisových raket jste jako 
manažer zničil?
To je dobrá otázka. Pár jich bylo, tedy 

přesněji squashových. Asi víc, než je v kraji 
zvykem. Neuznávám manažery, kteří tvr-
dí, že nemají na nic čas a jen dřou. Jsem 
vyléčený workoholik. Práci mám rád, ale je 
to jen jeden z koníčků. Největší koníček je 
pro mne cykloturistika. Každý rok najez-
dím 6-7000 km. Čtrnáct dní trávím na 
cyklopuťáku. Dám si pár krámů na nosič, 
kreditní kartu do kapsy a vyrazím do pří-
rody. Mám rád i lyže, kanoistiku a horskou 
turistiku. S kamarády se popichujeme, kdo 
sleze víc a jak vysokých kopců. Posiluje to 
soutěživost a pomáhá podávat lepší výko-
ny. Kromě sportu miluji divadlo, literaturu 
a malování. V celém svém životě dávám 
přednost fenoménu celistvosti, kterou 
mám rád v podnikání i soukromém životě. 
Malujete-li obraz, neděláte nic jiného, než 
přemýšlíte. Leonardo nebo Michelangelo 
říkali, že malování je pro ně tou nejhlubší 
modlitbou. Na kole nebo v podnikání 
je to zase akčnost, musíte být ve střehu, 
abyste si nenabili ústa. Pestrost, ale i určitá 
ucelenost mne v koníčkách i v podnikání 
baví nejvíc.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

D ne 29. března 2001 rozhodlo 
zastupitelstvo Hlavního města 
Prahy (HM) na návrh Komise 

pro prodej První městské banky (PMB) 
prodat 78 % akcií této banky společnosti 
PPF. Zodpovědní pracovníci pod vede-
ním tehdejšího náměstka primátora 
HMP a předsedy DR PMB ing. Jiřího 
Paroubka připravili takové podkladové 
materiály pro zastupitelstvo HMP, že toto 
zastupitelstvo z nevědomosti schválilo 
prodej této banky za cenu minimálně 
o 597 000 000 Kč nižší. Podle vyjádření 
Jiřího Paroubka v tisku dlouhodobě po 
dobu několika měsíců (snad až 1,5 roku) 
komise vyjednávala jen s jediným zájem-
cem, vídeňskou bankou Komunalkredit 
v konsorciu s francouzskou DEXIÍ. 
Ing. Paroubek osobně bránil zveřejnění 
informací o tomto prodeji a jeho pod-
mínkách (viz průběh zastupitelstva z 29. 
3. 2001, popsaný dne 30. března 2001 ve 
Večerníku Praha). Návrh prodeje pro tuto 
společnost byl za cenu 409 mil. Kč s pod-
mínkou okamžitého schválení, jinak jako 
jediní zájemci odstupují od nabídky. 

Několik desítek hodin před jednáním 
zastupitelstva HMP přišla nabídka od 
České Pojišťovny, která byla o přibližně 
100 mil. Kč vyšší, tj. 515 mil. Kč. Přitom 
ČP nikdy si ani nevyzvedla materiály 
o PMB! Měla informaci (z neznámého 
zdroje!?!), že v bance jsou utajená aktiva 
ve stamilionových hodnotách! Utajená pro 
dávno „vybraného“ zájemce z Vídně! Proto 
ČP dokonce nabídla dalších 50 mil. Kč na 
opravu Karlova mostu, pokud dostane 
PMB! Až asi za rok se „tajemná aktiva“ 
odkryla. PMB již v rukou ČP prodávají 
35 % akcií společnosti CETELEM za neuvě-
řitelných 597 000 000 Kč francouzskému 
většinovému vlastníku, firmě CETELEM 
PARIS. Protože v očištěné bance zůstaly 
tzv. daňově uznatelné ztráty z minulých 
let, nemuseli noví vlastníci za tento prodej 
zaplatit státu ani korunu na daních. Díky 
výše uvedenému utajení nejen že získali 

funkční čistou banku za 1,- Kč, ale ještě 
k tomu navíc jako dar dalších 82 mil. Kč. 
Viz Výroční zpráva PMB za rok 2003, 
strana 52, zveřejněná na internetu. 

Pokud by se podařila utajená operace 
s Komunalkreditem Vídeň, dar města 
Prahy by se zvýšil na 188 000 000,- Kč!!! To 
vše se připravovalo v době, kdy jistý kandi-
dát na senátora do volebního obvodu Praha 
8 za sociální demokracii (Ing. Paroubek) 
obdržel oficiální cestou z Vídně 250 000,- 
Kč na svou senátorskou kampaň (viz. MF 
DNES z 10. listopadu 2000, část Region 
PRAHA, strana 3). Odborníci odhadují, 
že v souvislosti s utajovanou smlouvou 
o spolupráci a dalšími „připravenými“ dary 
(i když nebyly původně připraveny pro ČP), 
pojišťovna získala zdarma od města hod-
notu asi za 1 miliardu Kč. Již v té době se 
hovořilo na Magistrátu HMP o korupci (viz 
PRÁVO z 27.6.2001) a bylo i podáno trestní 
oznámení na Úřadu vyšetřování Hl.města 
Prahy (viz Pražský Večerník z 28.6.2001), 
ale vše skončilo v zapomnění. 

Podávám proto tímto trestní oznáme-
ní na neznámého pachatele pro spáchání 
trestného činu ve věci prodeje PMB podle 
§ 128 odst.2 a 4 tr. zákona, v souběhu s § 
128a odst.1 tr. zákona, §250 odst. 1 a 4 
tr. zákona a §255 tr. zákona, ač jsem si 
vědom, vzhledem k právě skandálnímu 
a nezákonnému zásahu Inspekce ministra 
vnitra do pravomoci příslušných policej-
ních složek ÚOOZ, které vyšetřují causu 
zavražděného Františka Mrázka, že orgá-
ny činné v trestním řízení budou v součas-
nosti pod mnohanásobně větším a navíc 
politickým nátlakem, než tomu bylo v roce 
2001. Pokud se nenechají zastrašit, výše 
uvedené skutečnosti (a mnoho dalších 
důkazů a souvislostí) velmi snadno vyšetří 
a prokáží. Současně, jako oznamovatel, 
žádám, abych byl o průběhu a výsledku 
vyšetřování informován. Jsem ochoten 
kdykoli podat vysvětlení a ústně nebo 
písemně odpovědět na upřesňující a dopl-
ňující otázky.

Díky paroubkově komisi 
byla pMb prodána minimálně 

o 597 miliónů Kč levněji
JoHn Bok


