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Záležitosti najvyššieho poschodia

Mgr. Henrich Krejčí, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, vedie útvar energetického práva, regulácie a verejných záležitostí 
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP). Od začiatku pôsobenia 
v energetickom sektore v roku 2005 sa venuje najmä oblasti energetického práva 
a hospodárskej súťaže a participuje na významných projektoch spoločnosti. 

Okrem poskytovania právneho poradenstva v oblasti európskeho a národného 
práva má na starosti aj inštitucionálne vzťahy. Je členom Rady Slovenského 
plynárenského a naftového zväzu a členom komisie pre energetiku výboru 
Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti. SPP zastupuje aj v legislatívnom 
výbore EUROGAS-u (asociácie plynárenských spoločností pôsobiacich na trhu 
v rámci EÚ). O vlastnej kariérnej ceste, súčasnej práci v SPP i pracovných 
úlohách a cieľoch v oblasti Corporate Affairs všeobecne sa s Henrichom Krejčím 
rozprávala Ladislava Molnárová, Senior Manager & Corporate Affairs Officers 
Practice Leader z poradenskej spoločnosti Amrop.
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Amrop: Pred niekoľkými rokmi ste sa rozhodli opustiť sľubnú 
kariéru právnika v renomovanej právnickej firme a prijať 
výzvu v podobe pôsobenia na právnom oddelení v SPP. Dá sa 
pomenovať hlavný motív tohto rozhodnutia?

Henrich Krejčí: Život neustále prináša nové podnety a mne sa 
jednoducho stalo, že v danom čase prišla ponuka z SPP, ktorá 
sa mi zdala zaujímavá. Energetické právo a hospodársku súťaž 
človek nemôže študovať na fakulte, rásť sa v nich dá len v praxi. 
Ponuka bola pre mňa atraktívna aj z hľadiska možností ďalšieho 
rozvoja a navyše prišla od jednej z najvýznamnejších spoločností 
pôsobiacich v našej krajine. 

Amrop: Ako hľadáte ľudí do vášho tímu a aké hodnoty 
uplatňujete pri ich výbere? Nakoľko rôznorodý je váš tím?

Henrich Krejčí: Odbornosť a jazykové znalosti sú samozrejmosťou, 
nikdy však nepodceňujem ani intuíciu. Pri výbere sú však rovnako 
dôležité aj zdieľané hodnoty, názory, štýl práce, nasadenie, 
dôveryhodnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť či tímový duch. Tím 
musí byť rôznorodý, avšak jeho členovia musia ladiť osobnostne, 
musia byť ochotní pracovať a potiahnuť v prípade potreby, vzťahy 
musia fungovať aj na neformálnej báze... Pre úspech tímu sú ľudia 
kľúčoví.

Amrop: Čo je pre vás na vašej pozícii meradlom úspechu?

Henrich Krejčí: Uznanie zo strany vedenia, ocenenie snahy, 
aktivít a, samozrejme, v ideálnom prípade dosiahnutie vytýčeného 
cieľa. Je to príjemný pocit, ak sa podarí dosiahnuť niečo, čo je 
v záujme spoločnosti a slúži na prospech jej fungovania, a ak naše 
aktivity priniesli profit kolegom, ktorí sa starajú o core biznis našej 
spoločnosti. Nie vždy sa to podarí a naša práca je ťažko merateľná. 
Ak na rokovanie prídeme s ôsmimi návrhmi a požiadavkami, 
vopred musíme počítať s tým, že možno prejdú len štyri, avšak 
vždy musíme vedieť, ktoré štyri to musia byť, aby sme boli spokojní 
a aby sme si boli istí, že sme urobili všetko, čo sme mohli.

Amrop: Akú profesijnú výzvu máte momentálne pred sebou? 
Čo by ste chceli dosiahnuť?

Henrich Krejčí: Prostredie, v ktorom pôsobíme, je mimoriadne 
dynamické, najmä európska legislatíva a zmeny na európskom 
energetickom trhu sú v poslednom čase naozaj radikálne, takže 
výziev bude určite dosť a nuda nám teda nehrozí. V podmienkach 
SPP je výzvou prispieť k tomu, aby sme naše aktivity zamerali 
predovšetkým na upevňovanie pozície kľúčového dodávateľa plynu 
na slovenskom trhu.

Je to príjemný pocit, 
ak sa podarí dosiahnuť 
niečo, čo je v záujme 
spoločnosti a slúži 
na prospech jej 
fungovania, a ak naše 
aktivity priniesli profit 
kolegom, ktorí sa 
starajú o core biznis 
našej spoločnosti.

Osobná kariéra
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Amrop: Ktoré poznanie, ktoré ste získali počas manažérskej praxe, 
považujete za zásadné?

Henrich Krejčí: Pre úspech tímu je rozhodujúcich veľa faktorov, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu jeho práce, resp. dosahované výsledky, avšak skutočne 
kľúčoví sú ľudia. Ideálna je kombinácia schopnosti a šťastia vybrať si 
tých najlepších. Tím, na ktorého čele v súčasnosti stojím, je určite to 
najlepšie, čo som dosiaľ zažil.

Amrop: Riadiť kariéru znamená riadiť príležitosti. Ako vy 
pristupujete k riadeniu vašej kariéry?

Henrich Krejčí: Po deviatich rokoch v SPP ešte nie som unavený ani zo 
značky, ani zo spoločnosti, hoci niektoré manažérske príručky hovoria, 
že po troch či štyroch rokoch strávených u jedného zamestnávateľa sa 
treba obzerať po zmene. V oblasti Corporate Affairs to však určite neplatí 
– budovanie vzťahov nie je krátkodobá záležitosť. K mojej spokojnosti 
určite prispieva aj fakt, že táto agenda vždy bola a je mimoriadne 
zaujímavá. Energetický biznis sa v posledných rokoch výrazne mení, 
čo prináša nové výzvy a požiadavky. Za veľké šťastie považujem aj 
to, že takmer od začiatku som naozaj v bezprostrednom kontakte 
s vrcholovým manažmentom a že neformálne vzťahy s kolegami sú 
mimoriadne. A únava sa nedostavila aj preto, že som vždy cítil uznanie 
za vykonanú prácu a dostal som šancu vybudovať a riadiť vlastný tím. 
Aj v tom som cítil podporu – dnešná podoba nášho útvaru je výsledkom 
môjho výberu a musím povedať, že som mal mimoriadne šťastnú ruku.

Na stretnutí so 
športovcami 
na pôde SPP 

po olympijských 
hrách v Londýne 

v roku 2012
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Amrop: V otázke smerujúcej detailnejšie k vašej práci v SPP 
si dovolíme mierne odľahčenie: regulácia, verejné záležitosti, 
nastavenie strategických vzťahov so štátom, to všetko je 
v prípade SPP, keďže Slovensko je energeticky závislá krajina, 
určite vážna vec. Čo to však znamená pre vás? Vyzerá váš 
bežný pracovný deň tak, že doobeda debatujete na Úrade pre 
reguláciu sieťových odvetví, poobede idete na kávu so štátnym 
tajomníkom a podvečer ešte stihnete internú diskusiu o novej 
legislatíve?

Henrich Krejčí: Áno, môj bežný pracovný deň môže vyzerať aj tak, 
že je doslova nabitý stretnutiami. Ak to aj ja trochu odľahčím, tak 
poviem, že niekedy som rád, ak viem, na akom stretnutí sa práve 
nachádzam... Sú však dni, keď celý čas sedím v kancelárii, venujem 
sa riešeniu úloh alebo s kolegami pripravujeme právne analýzy alebo 
stanoviská pre predstavenstvo alebo interných klientov všeobecne, 
analyzujeme nejaký postup či riešenie. Každý pracovný deň je iný 
a vzhľadom na povahu našej práce sú stretnutia jej neoddeliteľnou 
súčasťou. Nie sú to však len sedenia pri káve, zaradiť k nim treba 
aj zasadania rôznych výborov, obchodných komôr a profesijných 
združení, neformálne stretnutia s predstaviteľmi štátnej správy 
a samosprávy alebo kolegami z iných energetických spoločností 
i oficiálne rokovania v príslušnom štátnom orgáne pri rôznych 
správnych, licenčných, cenových alebo rozporových konaniach vo 
vzťahu k návrhom zákonov alebo vyhlášok.

Amrop: Kde sa vaša pozícia nachádza v rámci manažmentu?

Henrich Krejčí: Keď som prišiel do SPP, už ako junior som sa 
zaoberal oblasťami práva, ktoré majú zásadný vplyv na fungovanie 
spoločnosti. Energetické právo, regulácia, hospodárska súťaž a čoraz 
viac energetická politika a právo Európskej únie ako také, čím 
nechcem, samozrejme, znižovať význam napríklad obchodného práva 
a ostatných oblastí, dokážu nastavením legislatívnych a regulačných 
pravidiel a cieleným vplyvom na určité procesy spoločnosť ovplyvniť 
na niekoľko rokov. Aj preto som už ako junior mal možnosť 
komunikovať priamo s členmi predstavenstva, čo, po prekonaní trémy 
na začiatku, zároveň bolo neoceniteľnou príležitosťou na budovanie 
vzájomnej dôvery, ktorá je v tejto oblasti mimoriadne dôležitá.

Amrop: Do akej miery je oblasť Corporate Affairs vo vašej 
spoločnosti spojená s právom?

Henrich Krejčí: V roku 2009 sa oblasť právnej agendy, ktorej som sa 
venoval, spojila s dovtedy samostatne riadenou oblasťou Corporate 
Affairs. Toto spojenie sa minimálne v energetickom sektore javí ako 
mimoriadne vhodné aj preto, že vzťahy s externým prostredím ako 
také sú úzko previazané práve s legislatívou, ktorá výrazne ovplyvňuje 
celý biznis. Práva a povinnosti nielen SPP sú definované v právnych 

V SPP máme 
skvelú skúsenosť 
s fungovaním v rámci 
nadnárodných 
korporácií patriacich 
medzi najúspešnejšie 
na svete. Toto obdobie 
zanechalo v SPP stopu 
v podobe know-how 
a korporátnej 
kultúry, ale najmä 
odborne veľmi 
zdatných, lojálnych 
a dynamických 
ľudí a atmosféry 
podporujúcej nové 
idey, odhodlanie 
robiť niečo pre firmu 
a stotožniť sa s jej 
záujmami.

Pôsobenie v SPP
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predpisoch, ale aj v ďalších strategických dokumentoch a politikách, 
ktoré pripravuje primárne ministerstvo hospodárstva alebo regulačný 
úrad, alebo je to priamo už spomínaná energetická politika a právo 
Európskej únie. Spojenie právneho elementu a externých vzťahov 
je v našom prípade veľmi dôležité a nedá sa oddeliť. Považujem ho 
preto za prospešné, hoci zároveň možno na daný tím kladie vyššie 
nároky z hľadiska rozdelenia úloh a kompetencií. Zvládať legislatívnu 
smršť národného a Európskeho parlamentu je náročné. Správne 
uchopenie všetkých zmien už v čase zámerov alebo prípravy, nie až 
v čase záverečného hlasovania alebo vstupu do platnosti, je z hľadiska 
strategických zámerov absolútne nevyhnutné. 

Amrop: Aký vplyv na vašu prácu mal nedávny prechod všetkých 
akcií SPP do rúk štátu? 

Henrich Krejčí: Pravdupovediac, vďaka niektorým skutočnostiam 
v externom prostredí, ktoré bezprostredne vplývajú na našu činnosť 
a vyžadujú si pozornosť aj v oblasti Corporate Affairs, nebolo zatiaľ 
veľa času na hlbšie zamyslenie. Výraznú zmenu som v oblasti, ktorej 
sa venujem, nepocítil. V SPP máme skvelú skúsenosť s fungovaním 
v rámci nadnárodných korporácií patriacich medzi najúspešnejšie 
na svete. Toto obdobie zanechalo v SPP stopu v podobe know-how 
a korporátnej kultúry, ale najmä odborne veľmi zdatných, lojálnych 
a dynamických ľudí a atmosféry podporujúcej nové idey, odhodlanie 
robiť niečo pre firmu a stotožniť sa s jej záujmami. Je dôležité, aby 
zamestnanci verili, že to, čo robia, má zmysel a že to bude nejakým 
spôsobom ocenené, pričom nejde len o finančné ohodnotenie. 

Zmeny v štruktúre majiteľov môžu priniesť diskusie o ešte lepšom 
nastavení, v ktorého rámci sa môže zmeniť aj kvalita komunikácie 
so štátnou správou, hoci si treba uvedomiť, že Corporate Affairs nie 
sú len o komunikácii so štátom. Patrí sem aj manažment vzťahov 
s mnohými inými subjektmi na trhu a aj štátna spoločnosť, navyše 
jedna z najvýznamnejších v krajine, musí mať a dodržiavať štandardy, 
v ktorých rámci ich riadi.

Dcérske spoločnosti SPP

SPP Infrastructure, a. s.
SPP CZ, a.s.
SPP CNG s. r. o.

Akcionár spoločnosti

Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky (100 %)

Slovenský 
plynárenský 
priemysel, a. s.
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Amrop: Kto všetko je ešte v centre vášho záujmu pri vytváraní, 
udržiavaní, zachraňovaní či rozvíjaní vzťahov s externým 
prostredím?

Henrich Krejčí: V rámci Corporate Affairs komunikujeme na pôde 
rôznych asociácií a komôr aj s inými energetickými spoločnosťami 
a monitorujeme ich aktivity a názory na legislatívu, regulačný rámec 
alebo ďalší rozvoj energetického trhu na Slovensku. Podobné je to vo 
vzťahu k analytikom či akademickej obci. Dôležitou skupinou sú aj 
spotrebitelia, avšak na Slovensku ešte nie je naplno rozvinutý sektor 
spotrebiteľských organizácií v rámci občianskej spoločnosti. Aj v tejto 
oblasti však celkom určite príde ku konsolidácii a aj tieto združenia 
budú dôležitým a rovnocenným partnerom na diskusiu. Na európskej 
úrovni alebo v niektorých iných štátoch je situácia v oblasti týchto 
občianskych aktivít o niečo ďalej. Vzájomná diskusia však nemusí 
nevyhnutne vychádzať z antagonistických pozícií – aj spotrebitelia 
sa musia naučiť správne chápať svoje práva a postavenie na trhu. 
Na druhej strane aj od danej spoločnosti závisí, akú vážnosť prisudzuje 
vzťahu so spotrebiteľmi i svojmu dobrému menu. 

Amrop: Je vo vašej kompetencii aj oblasť spoločensky 
zodpovedného podnikania?

Henrich Krejčí: Áno, aj SPP je aktívne v oblasti korporátnej spoločenskej 
zodpovednosti, aby sa podelil o úspech so spoločnosťou, v ktorej pôsobí 
a ktorá jeho úspech podmienila a možno tiež v širšom kontexte preto, 
aby vyslal signál o skutočných hodnotách a prispieval k jej kultivácii. 
Oblasť Corporate Social Responsibility by mala byť integrálnou súčasťou 
korporátnej kultúry. V minulosti bolo v SPP takýchto aktivít veľa a boli 
veľmi rozsiahle. Som presvedčený, že nájdeme priestor na to, aby sme 
v tomto duchu pokračovali aj v budúcnosti. Za všetky aktivity vyberiem 
jednu. SPP je dlhoročným partnerom slovenských paraolympionikov 
a vždy som bol veľmi hrdý na to, že práve SPP je tá značka, ktorá im 
umožňuje trénovať a víťaziť v mene Slovenska. Boli to veľmi dobre 
„investované“ peniaze – na príbehoch jednotlivých ľudí bolo vidieť 
obrovské odhodlanie, vždy nám robili veľkú radosť a určite to v SPP nikto 
nechápal ako povinnú jazdu.

Poslanie SPP

Poskytovať spoľahlivé 
a konkurencieschopné 
dodávky energie slovenským 
a medzinárodným zákazníkom.

Vízia SPP

Našou víziou je byť jednou 
z vedúcich energetických skupín 
v strednej a východnej Európe 
posilňovaním dôvery našich 
zákazníkov a obchodných 
partnerov kvalitou, bezpečnosťou 
a spoľahlivými dodávkami energií 
a služieb, ako aj technickým 
know-how a profesionalitou 
našich zamestnancov. Ponúkame 
riešenia pri úsporách energie 
a podporujeme iniciatívy 
smerujúce k trvalo udržateľnému 
rozvoju.

SPP je dlhoročným 
partnerom Slovenského 
paralympijského výboru
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Amrop: Oblasť Corporate Affairs nepatrí z hľadiska organizačného 
usporiadania spoločností k notoricky známym – na rozdiel 
napríklad od financií či ľudských zdrojov. Kde je jej optimálne 
miesto v organizačnej štruktúre?

Henrich Krejčí: Modelov práce a fungovania v oblasti Corporate 
Affairs (alebo Public Affairs, Regulatory Affairs či Government Relations, 
ako sa tiež zvykne nazývať) je naozaj veľa a sú pomerne rôzne. Preto 
na vašu otázku nemožno jednoznačne odpovedať. Jej zaradenie 
závisí predovšetkým od toho, aký dôraz sa v danej spoločnosti kladie 
na vzťahy s externým prostredím, aká je jej celková agenda a či je jej 
súčasťou len komunikácia s vonkajším prostredím alebo aj riadenie 
vzťahov, teda akási diplomacia danej spoločnosti. Podstatné je to, či je 
táto oblasť riadená samostatne alebo je súčasťou inej oblasti, napríklad 
Public Relations, či daní pracovníci patria do najvyššieho vedenia alebo 
k nemu majú bezprostredný prístup, či a do akej miery sú prepojení 
s ostatnými oddeleniami a témami, a tak ďalej. Ako blízko majú ľudia 
z Corporate Affairs k vrcholovému manažmentu, svedčí o tom, aký 
význam sa tejto oblasti v danej spoločnosti pripisuje.

Amrop: Corporate Affairs sú dnes prítomné takmer v každej 
spoločnosti. Sú sektory, v ktorých sú pre efektívne fungovanie 
spoločnosti absolútne nevyhnutné?

Henrich Krejčí: Potreba dobrého riadenia Corporate Affairs má čoraz 
väčší význam. O niečo výraznejšia je v sektoroch, ktoré sú väčšmi 
ovplyvňované reguláciou. Okrem energetického sektora sem určite patrí 
aj farmaceutický sektor, bankovníctvo či telekomunikácie.  

Corporate / Public / Regulatory  
Affairs & Government Relations
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Avšak zasahuje všetky sektory, pričom intenzita potreby riadiť verejné 
záležitosti závisí od miery zásahov štátnej správy i samosprávy. Pokiaľ 
ide o veľkosť, výraznejšia je asi vo veľkých spoločnostiach, pretože tieto 
spravidla majú väčšiu ekonomickú silu, a tým aj význam pre ekonomiku 
štátu. V tomto prípade by aj zásahy štátu mali byť obozretnejšie, 
pretože ak absentuje alebo nefunguje vzájomná komunikácia pri 
nastavovaní regulačného rámca na dostatočnej úrovni, môže to mať 
na danú oblasť negatívny dopad na dlhé obdobie. Ako príklad uvediem 
energetiku, kde akékoľvek zmeny v oblasti regulácie, či už v otázkach 
nákladov, cien, investícií alebo ďalších podmienok na výkon činnosti 
energetických spoločností vrátane legislatívy môžu pozitívne alebo 
negatívne ovplyvniť investície do energetickej infraštruktúry, plánovanie 
obchodných stratégií, ceny či kvalitu služieb na niekoľko rokov. 

Amrop: Spomínali ste zásahy štátu. Ako vnímate záujem 
o spoluprácu zo strany štátu?

Henrich Krejčí: Závisí to od pohľadu zodpovedných ľudí, orgánov 
a nastavenia vzájomných vzťahov. Vzájomná komunikácia založená 
na otvorenosti a transparentnosti môže prispieť k nájdeniu spoločnej 
pozície, pri ktorej štát nebude robiť kroky, ktoré budú mať negatívny 
dopad na biznis, ale naopak, bude vytvárať stabilné a predvídateľné 
podnikateľské prostredie. Na druhej strane energetické spoločnosti 
budú chápať hranice a mantinely, v ktorých sa budú pohybovať vo 
vzťahu k odberateľom a spotrebiteľom tak, aby zostali zároveň zostali 
zachované aj ich práva. Pokiaľ ide o kultúru komunikácie medzi 
štátnou správou a biznisom, na Slovensku síce určitý pokrok vidieť, 
avšak ešte vždy je pred nami dlhá cesta. Viaceré zahraničné skúsenosti 
ukazujú, ako sa to môže diať, napríklad v Írsku alebo vo Veľkej Británii 
majú vypracované tzv. konzultačné politiky štátnych orgánov. Ak 
ide o strategický dokument, nový legislatívny návrh, zverejnia sa 
v dostatočnom časovom predstihu, čo môže mať pozitívny vplyv nielen 
na ich obsah, ale môže napomôcť aj k eliminácii určitých problémov 
pri následnej aplikácii v praxi. Z vyššej kvality môžu profitovať všetci, 
ktorých sa daná problematika týka. Som rád, že sa prvé lastovičky 
objavujú aj na Slovensku.

Amrop: Ako by ste definovali efektívne fungujúce Corporate 
Affairs spoločnosti?

Henrich Krejčí: Spôsob, akým spoločnosť komunikuje s externým 
prostredím, aký rozsah informácií poskytuje z vlastnej vôle, ako 
komunikuje a vysvetľuje produkty a služby, ktoré poskytuje, by 
celkom určite malo byť súčasťou korporátnej kultúry. Na trhu sú 
aj v tejto oblasti rôzne modely. Napríklad v našom prípade sa SPP 
snaží profilovať ako férový dodávateľ energií, čo sa premieta aj v jeho 
externej komunikácii. Otvorená komunikácia založená na argumentoch 
je neporovnateľne lepšia ako jej absencia. Zle riadené, resp. neriadené 
vzťahy s externým prostredím, kam patria nielen úradníci či politici, 
ale aj mimovládne organizácie, akademická obec, think-tanky, 
asociácie, združenia a podobne, môžu mať na budúcnosť podobne 
negatívny dopad ako zanedbané alebo neriadené vzťahy so zákazníkmi, 
zamestnancami či s dodávateľmi. Aby bola táto oblasť lepšie uchopená, 
musia najmä významné spoločnosti viac ako dosiaľ komunikovať 

Pre človeka na tejto 
pozícii je dôležité 
stotožnenie so 
záujmami, ktoré 
obhajuje, a dôvera, 
ktorú voči nemu má 
vedenie spoločnosti.
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a používať aj najnovšie techniky a komunikačné kanály aj s využitím 
regionálnej alebo globálnej siete poradenských spoločností pôsobiacich 
v oblasti Public Policy, resp. Public Affairs.

Amrop: Aké vzdelanie a osobnostné vlastnosti a schopnosti 
sú najviac žiadané a oceňované na pozíciách Corporate Affairs 
Officers?

Henrich Krejčí: Neexistuje študijný odbor, ktorý by absolventa pripravil 
na prácu v Corporate Affairs. Právnické vzdelanie sa môže javiť ako 
najvhodnejšie, ale nemusí to platiť vždy. Skôr môže byť výhodou, 
pretože právo má veľa prienikov s históriou a politikou. Súvisí aj 
s vlastnosťami, ktoré sa prekrývajú s diplomaciou, prítomný býva cit pre 
prijímanie niektorých signálov, pochopenie nie úplne jasne vyslovených 
postojov či názorov, poznanie niektorých špeciálnych techník, 
diskrétnosť, komunikácia založená na vzájomnej dôvere a podobne. 
Kľúčom k úspechu je prirodzený talent, viaceré mäkké zručnosti, 
stabilita a schopnosť budovať vzťahy s externým prostredím. Ak sa 
výberu vhodných ľudí pre oblasť Corporate Affairs nevenuje dostatočná 
pozornosť alebo sa táto pozícia zle nastaví vo vnútri spoločnosti, 
nemusí to spôsobovať bezprostredne viditeľný problém v komunikácii, 
ale môže to negatívne ovplyvňovať vnímanie človeka, ktorý je poverený 
manažovaním tejto agendy, externým prostredím. Externí partneri 
musia vidieť a vedieť, že človek, ktorý za nimi prichádza, je rovnocenný 
partner a skutočne reprezentuje spoločnosť, v ktorej mene hovorí. 
Pre človeka na tejto pozícii je dôležité stotožnenie so záujmami, ktoré 
obhajuje, a dôvera, ktorú voči nemu má vedenie spoločnosti. 

Amrop: Možno nejakým spôsobom zadefinovať recept na to, ako 
byť odborníkom, partnerom a zároveň dôverným poradcom pre 
manažment spoločnosti?

Henrich Krejčí: Celkom určite sú dôležité odborné vedomosti 
a skúsenosti. Získanie dôvery je dlhodobý proces založený 
na diskrétnosti, dôveryhodnosti, lojalite, schopnosti stotožniť sa 
s hodnotami a so záujmami spoločnosti, vysoké pracovné nasadenie, 
kvalita servisu... Vzťah založený na dôvere je pritom vzájomný – vedenie 
spoločnosti musí mať pocit, že dostáva primeranú protihodnotu. Mať 
informácie totiž často nestačí, o vlastné podnikateľské záujmy sa občas 
treba aj aktívne zasadiť.

Amrop: Pojmy ako „riadenie vzťahov“, „regulácia“ či „lobing“ sa 
však nie raz – hoci väčšinou neoprávnene – spájajú s korupčným 
správaním či neetickým konaním. Ako by ste pomenovali zásadné 
rozdiely, pravidlá a princípy?

Henrich Krejčí: Na Slovensku sa slovo lobing akosi automaticky 
a neoprávnene ešte aj dnes spája so správaním, ktoré je v rozpore 
s právom alebo so zásadami obchodnej morálky. Aj táto oblasť 
potrebuje nejaký čas a niekoľko dôležitých krokov, aby sa nazeranie 
na lobistov, resp. ľudí, ktorí poskytujú služby v tejto oblasti, zmenilo. 
Kladenie znamienka rovná sa medzi lobing a nekalé praktiky treba 
absolútne odmietať, lobing je legitímnym presadzovaním záujmov 
daného biznisu vo vzťahu k externému prostrediu, ktoré ho výrazne 
ovplyvňuje. Ak sú vytvorené legislatívne a iné podmienky a ak je 
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komunikácia založená na otvorenosti a transparentnosti a určitých 
pravidlách, výrazne sa eliminujú riziká, ktoré v lobingu niekto môže 
vidieť.

Amrop: V oblasti Corporate Affairs je potrebné neustále sa 
orientovať v spleti právnych predpisov, odbornej terminológii 
a množstve údajov... Ako je možné byť neustále „v obraze“ 
a reagovať na rôznorodé podnety v prostredí neustálej zmeny? 
Spomínali ste aj spoluprácu s externými dodávateľmi. Aké kritériá 
treba uplatňovať pri ich výbere?

Henrich Krejčí: Externé poradenstvo v oblasti Corporate Affairs 
môže byť prínosom, ak spoločnosť spolupracuje s poradcom, ktorý 
disponuje znalosťami z viacerých sektorov, má však okrem odborného 
potenciálu aj vysokú reputáciu a kredibilitu a pozná dôkladne biznis, pre 
ktorý má poskytovať servis. Keďže sme členmi EÚ a veľa regulačných 
zásahov prichádza z Bruselu, veľmi dôležitá je aj znalosť európskej 
problematiky a schopnosť chápať veci v širšom kontexte – príslušnosť 
k medzinárodnej sieti je potom významnou výhodou.

Ak máte záujem o stretnutie s Amropom, kontaktujte:

Ladislava Molnárová
Senior Manager & Corporate Affairs Officers Practice Leader

Amrop Slovakia, s. r. o.
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
T/F +421 2 5443 6001–4
M +421 905 658 102
E ladislava.molnarova@amrop.sk                                                 www.amrop.sk

Ladislava Molnárová 
a Henrich Krejčí
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Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť pôsobiaca 
na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Je lídrom v oblasti 
Executive Search & Leadership Consulting. Slovenský Amrop 
je súčasťou globálnej siete poradenských spoločností 
zameraných na kontextom riadené cielené vyhľadávanie 
manažérov. S viac ako 80 kanceláriami vo viac ako 50 
krajinách Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych 
trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders 
for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice 
na trhoch na celom svete. Amrop je členom The Association 
of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej 
globálnej asociácie poradenských spoločností so zameraním 
na Retained Executive Search & Leadership Consulting. 
Amrop je jej najdlhšie pôsobiacim členom a dosiaľ jediným 
členom s plnohodnotným zastúpením na Slovensku. K riešeniu 
poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom 
vlastného modelu 3D špecializácií založených na kombinovaní 
poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík 
klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje 
efektívne riešiť aj komplikované problémy v správnych 
orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko 
špecializovaných expertoch.
Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu 
zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách 
a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať 
biznis a dosahovať strategické ciele.
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Ďakujeme poradenskej spoločnosti Fipra  
za odbornú pomoc pri príprave tohto rozhovoru. 

www.fipra.com


