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Vincenzo DE BLASIO 

předseda představenstva 

Tecnocasa CR 

 

Vincenzo DE BLASIO je Ital, pochází ze slunné jižní oblasti Foggia. Ve svých 29 
letech přišel do České republiky a začal pracovat v obchodu. V roce 2005 se 
zaměřil na projekt Tecnocasa v Česku a rozhodl se přinést do jednoho 
z nejcitlivějších sektorů "domácí" ekonomiky spolehlivé provozní standardy.  

Po důkladné přípravě a sérii mnoha školení mu byl v roce 2007 svěřen rozvoj 
této mezinárodní realitní franšízové sítě v České republice.  

Vincenzo De Blasio je členem Franchise Clubu.  

Vincenzo De Blasio na konferenci představil aktivity Tecnocasa CR v oblasti 
vzdělávání a, společně s kolegou Milošem Vančurou ze společnosti KIRON Czech 
Republic, hovořil o finančních službách. 
 

 

Pavlína HAJNOVÁ 

ředitelka  

Centers DATA  

 

Pavlína Hajnová je uznávaným odborníkem na stav a vývoj českého a 
slovenského realitního trhu. Od roku 2000 buduje společnost Centers DATA, 
která je dnes ve světě komerčních nemovitostí synonymem pro relevantní 
informace, průzkumy či feasibility studies.  

Sesterská společnost Centers Publishing vydává časopis „Project & Property“, 
sborník „Retail Book“ a organizuje řadu úspěšných konferencí a diskusních 
setkání.   

Pavlína Hajnová na konferenci představila společnost Centers Publishing a 
hovořila o nových příležitostech pro realitní kanceláře. 

 

 

PhDr., Ing. Zdeňka KLAPALOVÁ, CSc.  

prezidentka  

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 

generální ředitelka a partnerka KNIGHT FRANK, spol. s r. o.  

 

Zdeňka Klapalová po dokončení studia oboru ekonomicko-matematických 
výpočtů na Vysoké škole ekonomické v Praze pracovala jako asistent a později 
odborný asistent na katedře Teorie řízení stejné instituce. Současně byla 
konzultantem řady místních i mezinárodních společností. V roce 1991 úspěšně 
dokončila postgraduální studium v oboru Plánování a Management. V roce 2005 
obdržela po ukončení studií doktorát na Filozofické fakultě UK. Od roku 2006 je 
členem Královské komory kvalifikovaných odhadců / znalců. 

V roce 1991 založila pobočku společnosti Ryden v Československu. Později se 
stala partnerkou této společnosti ve Velké Británii a měla velký vliv na prodej 
Ryden společnosti Knight Frank. V současné době je ředitelkou, jednatelkou a 
partnerem společnosti Knight Frank v České republice. Je prezidentkou Asociace 
pro rozvoj trhu nemovitostí. 

Zdeňka Klapalová na konferenci hovořila o situaci na situaci na trhu 
nemovitostí. 



 

 

Tomáš KUČERA 

člen asociační rady  

Asociace realitních kanceláří ČR 

 

Tomáš Kučera je členem asociační rady Asociace realitních kanceláří ČR. Zabývá 
se reklamou a marketingem, pracuje pro média, píše odborné články, názory či 
skripta, je autor reklamních strategií, značek a kampaní. Od roku 1999 pracuje 
v oboru realit, je spolumajitel realitní kanceláře s franchisovým konceptem 
ORIGINAL REALITY a reklamní agentury. Je lektorem ARK ČR a přednáší 
v oboru reklama a marketing v realitách.  

Tomáš Kučera na konferenci představil aktivity ARK ČR a hovořil o jejím přínosu 
ke vzdělávání makléřů.   

 

 

Mgr. Ondřej MAŠÍN 

výkonný ředitel  

M&M reality holding 

 

Ondřej Mašín vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity, 
obor sportovní management. Již během studií na VŠ začal podnikat a v roce 
2005 byl spolu s několika dalšími lidmi u zrodu M&M reality holding. Od začátku 
pracoval nejen jako úspěšný realitní makléř, ale také jako vedoucí pobočky 
v Hradci Králové a zároveň lektor společnosti. Poté, co otevřel několik poboček 
ve východních Čechách, stal se regionálním ředitelem a pomáhal otevřít také 
pobočky v Jihočeském a Karlovarském kraji. Významnou měrou se zasloužil o 
rozvoj společnosti zapojením několika klíčových osob do managementu firmy. 
Po 3 letech byl jmenován výkonným ředitelem a nyní vede celou síť více než 50 
poboček M&M reality v České republice. 

Ondřej Mašín bude na konferenci hovořit na téma „Vzdělaný makléř, základ 
úspěchu“. 

 

 

Aleš MAZGAJ 

generální ředitel  

CENTURY 21 Czech Republic 

 

Aleš Mazgaj po studiích v Německu na Technické universitě Carl Schorlemmer 
spoluzakládal v roce 1990 v ČR farmaceutickou společnost Pharmos a několik 
let působil ve vrcholových pozicích. Poté strávil 6 let v Jižní Africe, kde 
zastupoval velké české společnosti  a úzce spolupracoval se společností Price 
Waterhouse v řadě investičních projektů. Po návratu do ČR založil maloobchodní 
síť obchodů se šperky a módou ALEMA H.O.O.P. Posledních 6 let se zabýval 
investicemi v ČR v oblasti průmyslu a developerských projektů.  

V roce 2008 se stal držitelem licence Century21 pro Českou republiku a 
generálním ředitelem CENTURY 21 Czech Republic. Aleš Mazgaj je členem 
Franchise Clubu.  
 
Aleš Mazgaj na konferenci představil přístup společnosti Century21 ke 
vzdělávání makléřů a manažerů.  

 

 

Pavlína MOUREČKOVÁ 

výkonná ředitelka 

1. Česká realitní akademie  

 

Pavlína MOUREČKOVÁ působila několik let ve vedení české pobočky 
společnosti Oracle Corporation, kde zodpovídala za oblasti marketingu, 
komunikace a alternativního prodeje. Zároveň aktivně pracovala v evropských i 
globálních projektových týmech této společnosti. V posledních letech pracuje na 
projektech jako nezávislý konzultant pro oblasti koncepčního řízení a 
systémového rozvoje lidských zdrojů. Zároveň aktivně působí jako business 
coach. Od ledna 2010 je zodpovědná za vývoj a implementaci nové koncepce 
vzdělávání ve společnosti 1.Česká realitní akademie. 



Pavlína MOUREČKOVÁ na konferenci představila společnost 1. Česká realitní 
akademie a vysvětlila postup při zavádění ISO certifikace v realitách. 

     
 

Daniel PECH 

prezident 

1. Česká realitní akademie  

 

Od roku 1985 do roku 1992 byl Daniel Pech profesně činný výhradně v německy 
hovořících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko). V roce 1996 zakládal 
v České republice společnost pro vzdělávání nadnárodních společností v České 
republice a na Slovensku. Jako trenér a poradce pracuje od roku 1993. Je 
majitelem vzdělávací a tréninkové společnosti v Německu. V roce 2002 se 
aktivně podílel na založení a řízení vzdělávací společnosti Proconcept Praha, 
spol. s r.o. Je zaměřen na tréninky a poradenství pro top management a byznys 
koučink. Je specialistou na projekty pro komplexní vývoje organizací. 
V Rakousku spolupracuje s firmou Management Impulse GmbH a firmou Henkel 
Academy CEE, v Německu se společností Ypsilon GmbH.  

Je držitelem master mentor licence RE/MAX Europe a master mentor licence 
Buffini and Company USA. Od roku 2006 je Daniel Pech CEO a presidentem 
Akademie RE/MAX a vicepresidentem PLD RE/MAX.  

Daniel PECH na konferenci představil novou společnost 1. Česká realitní 
akademie a hovořil o významu ISO Certifikace v realitách. 

 

Ing. Milan PITÍN 

člen představenstva a výkonný ředitel  

Realitní společnost České spořitelny 

 

Ing. Milan PITÍN je absolventem VŠE v Praze, kde vystudoval obor finance a 
účetnictví. Celá jeho profesní kariéra je spjata s finanční skupinou České 
spořitelny, do které nastoupil v r. 1983. Působil zde na mnoha různých pozicích, 
mj. jako vedoucí provozu výpočetního střediska nebo ředitel oblastní pobočky 
Praha 5. Před nástupem do Realitní společnosti České spořitelny zastával pozici 
ředitele odboru Externí prodejní síť Praha – východ a byl členem dozorčí rady 
Stavební spořitelny České spořitelny.  

V RSČS odpovídá jako ředitel za Divizi Regiony, která působí po celé České 
republice prostřednictvím franšízové sítě realitních kanceláří.  

Milan Pitín je členem Franchise Clubu. 

Milan Pitín na konferenci představil Realitní společnost České spořitelny a 
hovořil o její nové strategii. 

  

 

 

Mgr. Michal PITUCHA 

výkonný ředitel společnosti 

Realitní kancelář STING 

 

Michal Pitucha vystudoval přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, obor 
regionální politika a regionální rozvoj. Po roční stáži na ekonomické fakultě 
Univesität Bonn nastoupil v roce 2003 do Realitní kanceláře STING.  

Jeho kariéra je charakteristická postupným vzestupem v této společnosti. 
Začínal jako realitní makléř, po dvou letech působení se stal regionálním 
manažerem pro olomoucký a zlínský kraj. Poté dva roky působil na pozici 
oblastního a poté obchodního ředitele společnosti. Nyní je výkonným ředitelem 
společnosti Realitní kancelář STING. 

Michal Pitucha na konferenci představil Realitní skupinu STING a koncepci 
vzdělávání makléřů a manažerů sítě realitních kanceláří STING. 



 

RNDr. Jaroslav TAMCHYNA 

ředitel  

Český institut pro franchising 

 

Jaroslav Tamchyna je absolventem University Karlovy v Praze, kde získal 
doktorát v oboru fyzikální chemie. Pracoval v  IPB Group a její investiční 
společnosti První investiční a.s. jako manažer a poradce v marketingu, reklamě, 
PR a v IT. V roce 2000 založil poradenskou kancelář FranKey, která pomáhá 
vytvářet nové franšízové a retailové koncepty a do podnikání firem zavádět 
franšízing. Jaroslav Tamchyna je držitelem mezinárodního certifikátu poradců 
pro malé a střední podnikání. V roce 2005 založil Český institut pro franchising 
(ČIFRA) jako národní centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, 
publikační a vědeckou činnost ve franchisingu a reptilu. Stojí v čele Franchise 
Clubu, který soustřeďuje významné osobnosti v oblasti franšízingu a  aktivní 
zájemce o tento způsob podnikání. Posledních 5 let se Jaroslav Tamchyna jako 
analytik a poradce věnuje franšízingu v realitních kancelářích a sítích a 
připravuje odborné konference na toto téma.  

Jaroslav Tamchyna na konferenci představil situaci v síťování realitních kanceláří 
a hovořil o vzdělávání a certifikace makléřů. 

 

Ondřej WITOWSKI   

vedoucí odboru přímého prodeje 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 

Ondřej Witowski vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v oblasti 
finančnictví se pohybuje od roku 2002, kdy začal při studiu pracovat pro 
nizozemskou banku ABN AMRO. Později působil v České spořitelně jako ředitel 
Poradenského centra a od roku 2008 pracoval v České republice pro Citibank 
Europe nejprve jako ředitel pobočky, později pak jako ředitel Wealth 
Management Centra.  

Ondřej Witowski je členem Franchise Clubu. 

Od roku 2010 působí v Kooperativa pojišťovně, a.s. jako ředitel Odboru přímého 
prodeje. Mezi jeho koníčky patří golf, lední hokej a kopaná. 

 

 

 

 

Ing. Roman Záboj  

manažer vzdělávání  

NEXT REALITY  

 

Roman Záboj je absolvent VŠ ekonomického směru. 

Do společnosti NEXT REALITY nastoupil v roce 2009 na pozici manažera 
vzdělávání a stal se členem managementu společnosti.  

Na tuto pozici přichází s praxí, ve které doplňuje mnohaleté zkušenosti 
manažera, lektora a kouče České spořitelny o více než pětiletou praxi 
v realitním oboru. V této oblasti stojí za zmínku jeho působení na manažerských 
pozicích lídra brněnského realitního trhu společnosti Real Spektrum, kde působil 
na pozici obchodního ředitele a kde získal bohaté zkušenosti v oblasti budování 
a řízení pobočkové sítě. 

Ing. Roman Záboj na konferenci představil společnost NEXT REALITY a.s. a 
hovořil o budování pobočkové sítě a vzdělávacím systému společnosti. 

 

 
 


