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ZFP školí ve financích
statisíce lidí a za sebou
má 3 miliony smluv
Vladimír Kos je jedním ze zakladatelů společnosti ZFP se sídlem
v Břeclavi. Pořadatele
seminářů o finanční
gramotnosti živí provize od bank či pojišťoven. Společnost oslaví
příští týden dvacet let.
Lukáš Valášek
redaktor MF DNES
BRNO 1. dubna na brněnském výstavišti vystoupí někdejší pohádkový princ Jan Čenský. Slavnostním
galavečerem pak hosty zase provede mnohonásobně oceněný moderátor Marek Eben. Na závěr návštěvníkům zahraje skupina Chinaski
nebo zpěvačka Anna K. K tomu lidé
budou moci zakousnout něco z bohatého rautu.
Příznivci multi-level marketingu
budou slavit dvacet let firmy ZFP
ve velkém stylu v pronajatém pavilonu P. Původem břeclavská společnost impérium vybudovala pod heslem „Pojď a nauč se rozumět svým
financím“. Tisíce lidí školí na seminářích finanční gramotnosti a mnozí z účastníků dodnes uzavřeli
s ZFP více než tři miliony smluv na
finanční produkty. Firma je tak zásadním prodejním kanálem pro
dlouhý seznam bank či pojišťoven
v Česku, od nichž inkasuje za
smlouvy provize.
Vystudovaný seřizovač obráběcích strojů a linek Vladimír Kos je
šéf představenstva ZFP Akademie.
Zkratka znamená základy finanční
prosperity. „Chtěl jsem podnikat
s nízkými náklady a obrovskými
možnostmi, což se mi splnilo,“ tvrdí Kos.
Když jste slavili patnáct let, přivezli jste do Česka Roberta Kiyosakiho, známého amerického gurua kázajícího jak zbohatnout.
Ve středu na brněnském výstavišti dvě desítky let firmy oslaví
velkolepá akce. Proč to?
Chceme se zviditelnit v České republice i na Slovensku. Například
u obchodních partnerů. Ale zejména to chceme udělat pro naše lidi,

kteří s námi dlouho a dobře spolupracují. Jedna generace rozjížděla
ZFP prvních dvacet let. Teď se díváme na dalších dvacet. Součástí
oslav bude konference multi-level
marketingu. Na veletrhu obchodních příležitostí bude možnost potkat se s významnými osobnostmi
bank či pojišťoven. Galavečer má
zase za cíl pobavit, zviditelnit ty nejúspěšnější.
Když člověk přijde z ulice, jak se
do vašeho systému může zapojit?
Že by přišel člověk z ulice, se nám
stává velmi málo. Pracujeme s důvěrou. Člověk, který se u nás účastní
vzdělávacího semináře, dá kontakt, doporučení či sám osloví známé, kteří následně také dorazí na
seminář. Když jsme začínali, fungovali jsme jako klasičtí zprostředkovatelé. Pak jsme zjistili, že nejlépe
se spolupracuje s lidmi, kteří o financích něco vědí. Jako firma jsme
se rozhodli dát příležitost všem,
aby financím porozuměli. Cílem je,
aby v každé domácnosti byl někdo
takový.
Máte dokonce na školení vlastní
hotely...
V 90. letech se hodně těžko hledala
seminární místa, která by splňovala požadavky na kvalitu, jež jsme
měli. Tak jsme otevřeli náš první
hotel – Hotel Akademie ve Velkých
Bílovicích.
Následoval
hotel
v Hrubé Vodě u Olomouce a hotel
Naháč u Prahy. Vybudovali jsme
také školicí centrum v Ostravě.
Chápeme to jako důkaz, že vracíme
část vydělaných peněz do České republiky, která nám podnikatelské
možnosti dala.
Fungujete na principu takzvaného multi-level marketingu. Lidé
dostávají provize za smlouvy
uzavřené těmi, které do systému přivedli. Jak bojujete s předsudkem, že od lidí hlavně vybíráte za takovou možnost poplatky?
Náš základní seminář stojí 2 100 korun. Když daný člověk projde vzděláním do určitého termínu, kauci
mu vracíme. Nemáme nic společného s tím, že bychom někde v začátcích vybírali poplatky, z nich mají
podíl ti, kteří k nám přivádějí další
lidi. U nás se platí vždy jen za práci.

Brno

Chytili vandala, sami
pak kvůli dalšímu
málem neodjeli
Mladého muže, který poničil šest
aut v brněnských ulicích Sukova
a Dvořákova, zadrželi včera ráno
strážníci. Devatenáctiletý vandal utrhal stěrače. Sami městští policisté
pak paradoxně služebním autem málem neodjeli. Další vandal se jim pokoušel propíchnout pneumatiku.
Hlídka ho přistihla včas. (iDNES.cz)

Kdyby náš systém nebyl v pořádku,
určitě bychom dnes tak okázale neslavili dvacáté výročí.
České národní bance ovšem
v roce 2012 vadilo, že obchodními zástupci se u ZFP mohou stát
lidé teprve potom, co sami pro
sebe uzavřou smlouvy na finanční produkty, a tím vlastně svým
způsobem poplatky platí. Dostali jste dvoumilionovou pokutu.
Je to otázka pochopení. Za kontrolu ČNB jsme ale velmi rádi. Trvala
velmi dlouho. Ukázala nám některé
věci, které bylo potřeba spravit.
S důvodem pokuty nejsme ale dodnes ztotožnění. Jsme přesvědčení,
že jsme vše dělali správně. Proto
jsme se odvolali a čekáme na další
rozhodnutí.
Kolik ze spolupracovníků ZFP se
zprostředkováním
skutečně
živí?
Našimi vzdělávacími semináři prošlo v Česku a na Slovensku zhruba
230 tisíc seminaristů. Uzavřenou
smlouvu jich s námi nyní má zhruba 90 tisíců. Lidem, kteří se mohou
věnovat zprostředkování smluv,
máme kolem tří tisíc. Většina z našich spolupracovníků jsou takzvaní
samospotřebitelé, tedy lidé, kteří
s naší pomocí uzavřou smlouvy pro
sebe. Mnozí si myslí, že se samospotřebitelem člověk stává ve chvíli,
kdy přijde na náš základní seminář.
Skutečný samospotřebitel je ale
ten, který si uvědomí význam informací, které dostává a pravidelně navštěvuje semináře, aby se dozvěděl
o novinkách.
Vaše příjmy plynou z provizí od
bank či pojišťoven za uzavřené
smlouvy na finanční produkty.
Jak zajišťujete, že vaši zprostředkovatelé prostě nenabízejí lidem
to, z čeho mají největší provizi,
ale to, co skutečně potřebují?
Bývalo to velmi složité, ale museli
jsme se rychle zorientovat. Pečlivě
sledujeme každou regionální kancelář. Dáváme velký pozor, abychom
v naší společnosti neměli ty, kteří
poškozují klienty. Spolupracujeme
na tom s obchodními partnery –
bankami či pojišťovnami. Máme vytvořenou etickou komisi a stává se,
že řešíme případy, které nejsou úplně fér. Není ale stížnost jako stížnost. Častokrát se setkáváme, že ji

Znojmo

Radnice má dva
nové šéfy oddělení
Znojemský městský úřad má dva
nové vedoucí, a to na odboru dopravy a životního prostředí. Karel
Černý byl dosud vedoucím dopravního odboru v Moravském Krumlově. Životní prostředí dostala na starosti Jana Stará, která dříve vedla
oddělení vodního hospodářství.
Oba jejich předchůdci odešli do důchodu. (md)

Ždánice

Program rozvoje
sestaví podle
dotazníku

Vladimír Kos (44) je šéfem představenstva společnosti ZFP Akademie a jedním ze zakládajících členů firmy, která vznikla v roce 1995. Věnuje se vzdělávání ve finanční oblasti a zprostředkování finančních produktů. Od založení
zprostředkovala přes 3,3 milionu smluv. Do skupiny ZFP GROUP dále patří
dceřiné společnosti ZFP Investments, ZFP Makléř či ZFP Reality. Kos vystudoval brněnské VUT. Foto: Tomáš Hájek
vyprovokuje poradce z jiné firmy.
Asi třetina stížností je oprávněná.
Jednotky měsíčně.
Proč v Česku nefunguje klasické
finanční poradenství, při němž
poradce platí sami lidé? Tam
pak střet zájmů nehrozí.
Když plynou provize jen na základě
zprostředkování, s největší pravděpodobností to nebude vždy úplně
to nejkvalitnější poradenství. Potíž
je, že laik špatného finančního poradce nemá šanci poznat. Kvalitě
ale vycházíme vstříc právě tím, že
pořádáme semináře. Lidé, kteří je
absolvují, mají velmi dobrou kontrolu nad tím, zda jim radí zprostředkovatelé ze ZFP dobře. Za pět či de-

Na víno, na guláš a pak na výstavy
O víkendu sem tam
sprchne, ale výletu by
to nemělo zabránit,
třeba tomu na Mohylu
míru, kterou má v plánu Klub turistů. Ale
v případě většího lijáku se dá schovat u bratrů Saudkových na Špilberku nebo u repliky
svatováclavské koruny. Víkendových tipů
jsou s jarním počasím
kupy.
Michal Rapco
spolupracovník MF DNES

1

Benefiční koncert
Na Květnou neděli zazní Velikonoční hudební nešpory v podání
sboru Gaudeamus Brno v Červeném kostele. Od půl osmé si ná-

vštěvníci koncertu budou moci vyslechnout skladby od Williama Byrda, Pavla Česnokova nebo Ivana
Hrušovského. Dobrovolné vstupné
na akci bude věnováno Diakonii
Betlém v Kloboukách u Brna pro výstavbu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích.

2

Ze sklepa do sklepa
Na největší vinařskou akci v republice – Ze sklepa do sklepa, zvou
vinaři z Velkých Bílovic. Dnes od 11
do 19 hodin otevřou zájemcům
takřka čtyřicítku sklepů pro konzumaci jejich produkce. Za slosovatelné vstupenky je navíc možné vyhrát kolekci vín v hodnotě deset tisíc korun. Podobně i v Perné zvou
tamní vinaři na putování po sklepech. Na návštěvníky čekají nejen
v sobotu od 9 do 21 hodin, ale také
v neděli mezi 10. a 15. hodinou.

3

Saudkovi už jen dva týdny
Retrospektivní výstava dvojčat
Jana a Káji Saudkových na brněnském Špilberku se pomalu chýlí ke
konci. K vidění bude už jen dva týdny, poté se přesune do Prahy. Díla

slavného fotografa a neméně známého komiksového kreslíře jsou
v Brně ke zhlédnutí při příležitosti
jejich kulatého výročí osmdesátých
narozenin. Vystavují průřez za celou dobu jejich tvorby, k vidění
jsou i díla z nedávné doby. Kája
Saudek ovšem již devět let leží v komatu v Motolské nemocnici.

4

Čile k Mohyle míru
Klub českých turistů z Hodonína připravil na dnešní den výšlap
do okolí Slavkova u Brna, dějiště
Bitvy tří císařů. Začátek výletu je naplánovaný od železniční zastávky
Hostěrádky-Rešov v 9.27 hodin po
příjezdu osobního vlaku. Poté se vydají po žluté značce přes Pracký kopec k Mohyle míru. Po prohlídce
památníku zamíří přes rozcestí
Čtvrtě přes Křenovice do Slavkova.

5

Guláše provoní Lužánky
Poprvé se v parku Lužánky
dnes od desíti hodin utkají čtyřčlenné týmy ve vaření guláše, očekává
se patnáct skupin. O doprovodný
program se postará Městské divadlo Brno a další. Těšit se návštěvní-

ci mohou na autogramiádu knihy
Zdenka Merty Pražská svatba a jiné
erotické povídky, akordeonistu Jožku Kellera nebo kuchařskou show.

6

Pro vinyl do Kabinetu múz
Vinylová burza se dnes ve dvě
hodiny odpoledne otevře v brněnském Kabinetu múz. Po celý den ji
bude doprovázet Jáhly Soul, součástí je také vernisáž výstavy fotografií
Andrey Petrovičoví Měsíc na cestu
mi svítí. Večer vystoupí Nauzea Orchestra a pokřtí svoji novinku Dobro. Dále se objeví i DIV I DED
a Mayen.

set let se snad i v Česku dopracujeme k tomu, že lidé budou platit za
rady poradcům, kteří nebudou pobírat provize. Ale to není v Česku
obvyklé. Devadesát procent lidí by
si to nemohlo dovolit. Rodinné rozpočty jsou napnuté.
Firmu řídíte z Břeclavi. Není Praha výhodnější?
Když sleduji kolegy z jiných firem,
jak z centrály v Praze musejí přejet
přes Bratislavu až do Košic, Břeclav
se mi jeví jako úplně nejstrategičtější řešení. V Praze, Bratislavě či Košicích máme velmi solidní zázemí.
Navíc já z Břeclavska pocházím, tak
mi to přijde nadmíru logické.
(úsměv)

Znojmo

Město ocenilo
učitelské osobnosti
Každoročně jsou ve Znojmě vyhlašovány pedagogické osobnosti roku.
Radnice ocenila Jiřinu Hubenou
z mateřské školy v Dělnické ulici,
která dlouhodobě reprezentuje školku a město na celostátní přehlídce
Mateřinka. Ocenění získal i Pavel Štohl, který před deseti roky stál u zrodu znojemské vysoké školy, v současné době působí jako prorektor.
Kromě toho je senátorem. (md)

Hodonínské zoo se pyšní
mláďaty vzácného vlka
HODONÍN Pokud máte děti nebo
vás zajímá příroda, nic nezkazíte víkendovým výletem do hodonínské
zoo. Podařil se jim tu ojedinělý
úspěch – po dlouhém snažení se vlkům hřivnatým narodila dvě mláďata. „Naše zahrada je v současné
době jediná v ČR, která odchovu
u velmi ceněných a vzácných zvířat
dosáhla,“ uvedl ředitel zoo Martin
Krug. Zoo se vlčích mimin dočkala

7

Koruna a žezlo jen do úterý
Výstava mistrovských replik
nejhodnotnějšího českého pokladu
– korunovačních klenotů, se chýlí
ke konci. V Letohrádku Mitrovských budou k vidění jen do úterka. Jejich výstavu doplňuje také expozice listin, pečetí a knih a dalších
tematických předmětů z období
Karla IV. K jeho sedmistému výročí
narození, které bude příští rok,
ohlásil prezident Zeman vystavení
svatováclavské koruny.

Neobvyklý přístup na zpracování
programu rozvoje města zvolily Ždánice na Hodonínsku. Radnice se totiž obrátila na své občany s dotazníkem, v němž se jich ve dvaceti bodech ptá, co se jim ve městě zamlouvá a kde mají naopak Ždánice slabiny. Vedení města zajímají i ekologické otázky a ochota místních zapojit
se aktivně do rozvoje města. Obyvatelé najdou dotazník na webu města, přičemž vyplněný ho musí odevzdat nejpozději do 15. dubna na podatelně nebo do schránky u městského úřadu. (zde)

Čerstvá mláďata vlka hřivnatého
v Hodoníně. Foto: B. Mikulicová

až s párem Fellini – Ola, tedy plzeňským samcem a samicí z Polska.
„Samici jsme v době páření zařadili do jídla více biologického krmiva, tedy křepelky, morčata, potkany či králíky a také minerály a vitaminy. Zároveň jsme zakryli jedno
sklo ubikace, abychom zvířatům zajistili potřebný klid,“ řekla zooložka Lenka Štursová.
Mláďata jsou čiperná, přibývají
na váze a oba rodiče se o ně láskyplně starají. „Máma je řádně kojí a spíše jen dohlíží a kontroluje, zda je
vše v pořádku. Jinak je ale hlavní
tíha veškeré péče spíše na otci,“
upřesnila Štursová.
Vlk hřivnatý je jihoamerické zvíře, pro něž jsou typické vysoké
štíhlé nohy, protáhlý čenich, rezavá srst, na krku a na ramenou hříva. Hodonínská zoo jej chová už
více než čtrnáct let. „Za tu dobu se
u nás vystřídaly čtyři páry. Zvířata
prvních tří z nich si nerozuměla, jeden jedinec toho druhého vždy nějakým způsobem šikanoval,“ poznamenala mluvčí zoo Bohuna Mikulicová. — Hynek Zdeněk

