
Zeptali jsme se českých miliardářů, headhunterů a investorů, 
komu volají, když potřebují vytáhnout firmu z problémů. Tohle 

je jejich top pět krizových manažerů a záchranářů byznysu.
KRISTÝNA TMEJOVÁ

ZÁCHRANÁŘI

TO M ÁŠ
S P U R N Ý

M O N ETA
ABSOLVENT New York Uni-

versity a Columbia University 
s dokonalým manažerským 
životopisem byl první vol-

bou headhunterů, pokud jde 
o bankovnictví a finanční 
služby obecně. Sice není 

žádný interim manažer, ale 
stejně jako oni se nebojí dě-
lat nepopulární rozhodnutí. 
V oboru se o něm říká, že 

je jako polní chirurg. Tím se 
chce říct, že tolik nehledí na 
bolest, když zachraňuje ži-

voty, a bez uzardění dokáže 
uříznout nohu, kde je in-

fekce. Obrazně, samozřejmě. 
Působil jako partner v po-

radenské společnosti McKin-
sey, byl finančním ředitelem 

Komerční banky, šéfoval 
slovenské VUB bance, ma-

ďarské CIB bance, maďarské 
pobočce Erste, a mezi tím 

dokonce necelé dva roky pů-
sobil jako CEO přímo v PPF. 
Posledních pět let je v čele 
tuzemské Moneta Money 

Bank – středně velké české 
banky, z níž chce udělat vy-
zyvatele bank největších.
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M A R E K 
M A L Í K

J ET  I N V E ST M E N T
MALÍK NENÍ krizový ma-

nažer, přesto má s firmami 
v krizi i jejich manažováním 
bohaté zkušenosti. Jeden 
z klíčových mužů skupiny 

Jet Investment stojí třeba za 
vzkříšením a úspěšným pro-
dejem společnosti Kordárna. 
Tu v insolvenci koupila sku-
pina akcionářů okolo prů-

myslníka Igora Faita a Malík 
dostal za úkol firmu posta-
vit na nohy. Kordárnu osla-
benou krizí po roce 2008 
musel napřed stabilizovat 

a vrátit jí důvěru zákazníků 
z automotivu, kteří od ní 

odešli, pak kompletně změ-
nil strukturu řízení a nakonec 
znásobil její byznys a ztroj-

násobil produkci. I díky tomu, 
že se mu podařilo navázat 

spolupráci se všemi prémio-
vými pneumatikáři v Evropě. 
Kordárnu řídil od roku 2010 

až do jejího velmi výhod-
ného prodeje globálnímu  
gigantu Indorama v roce 

2018. Teď má jako partner 
Jet Investment na starosti 

třeba rozvoj Tedomu.

P ET R 
S M U T N Ý

PWC
MUŽ, DO NĚHOŽ vkládají na-
děje šéfové i věřitelé zkra-
chovalé investiční skupiny 

Arca Capital. Specialista na 
oddlužení Smutný chystá se 
svým týmem z PwC plán na 
reorganizaci složité meziná-
rodní struktury dvou stovek 
firem, který má pomoct ma-
jetek Arcy výhodně prodat 

tak, aby se uspokojila aspoň 
část pohledávek za více než 

patnáct miliard korun.

P ET R
K A R ÁS E K

I N T E R I M  M A N A Ž E R
OBČAS SE o něm hovoří  

jako o zachránci Tatry – kop-
řivnickou automobilku totiž 

z bryndy tahal hned dvakrát. 
Poprvé si ho do Tatry přivedli 

její noví majitelé – miliar- 
dáři Jaroslav Strnad a René 

Matera – už v roce 2013, 
tehdy zabránil jejímu kra-
chu úspěšnou restruktura-
lizací. Po dvou letech pak 

předal Karásek řízení Tatry 
novému managementu. Před 
třemi lety ale Strnad s Mate-
rou kvůli slabým výsledkům 
udělali v automobilce čistku 
a Karáska povolali podruhé, 
aby Tatru vrátil do úspěšně 
zajetých kolejí. Tržby jí pak 
meziročně vzrostly o dvě 
miliardy. Jeho druhá mise 
zn. Tatra je u konce a dnes 
Karásek zase působí jako 
nezávislý interim manažer 

a konzultant.

JA N
H A N UŠ

M A L L  G RO U P
V LEDNU dosazený šéf, 

který od Jakuba Havrlanta 
přijal jednoduchý úkol: do-
stat Mall do zisku. A podle 
všeho ho taky připravit na 
prodej. Hanuš je kovaným 

manažerem s pestrou karié-
rou – do české e-commerce 
skupiny přišel z maďarského 
Telenoru, kterému dva roky 
šéfoval, předtím vedl potra-
vinářské Emco a působil i ve 
vedení Kosteleckých uzenin. 

Před příchodem do Mallu 
byl tři roky zodpovědný za 
obchodní, nákladovou a HR 
stránku telekomunikačního 
byznysu PPF – kterému se 

daří skvěle.
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