
 

 

 

 

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

zveme vás ve středu 21. dubna 2010 od 18:00 na 34. klubové setkání Franchise Clubu do historických prostor 
nejstaršího českého klubu podnikatelů Golem Club, v Praze 1, na Starém Městě, v ulici Na Perštýně 18. 

Téma: Franšíze „A A A radiotaxi“ je 20 let a je stále v pohybu  

Členům a návštěvníkům s potěšením ve Franchise Clubu představujeme franšízy, které vznikly v českých hlavách, a rádi dáváme 
slovo těm, kteří je vymysleli nebo se o jejich úspěch zasloužili. A také ukazujeme příklady, kdy franšízing pomáhá změnit svět 
kolem nás. Nevěříte? V Česku totiž existují dvě profese, které právě franšízing pomohl změnit k lepšímu – realitní makléř a taxikář. 
O realitních službách jsme v klubu hovořili už několikrát, nyní představíme úspěšný podnikatelský koncept v oboru smluvní 
autodopravy - „A A A radiotaxi“.  

Budeme-li hledat v ČR franšízovou značku, která je „nejvíce vidět“, bude to zcela jistě právě logo A A A radiotaxi se třemi „áčky“ 
na bocích taxíků, které jsou v Praze neustále „v pohybu“. Budeme-li v Česku hledat franšízový řetězec, který má nejvíce partnerů,  
bude to  1200 řidičů taxíků A A A radiotaxi, kteří všichni jezdí pod stejnou značkou. Budeme-li pátrat po původní české značce, 
která v Česku / Československu použila princip franšízingu jako první a úspěšně, opět se setkáme se značkou A A A radiotaxi, která 
vznikla před 20 lety, na jaře roku 1990.  

Hostem klubového večera bude Jiří  Kvasnička, zakladatel značky „A A A radiotaxi“, podnikatel 
s úspěšnou vizí, která v průběhu dvou desetiletí dala několika tisícům řidičů taxi příležitost pracovat jako 
„drožkař“ pod známou značkou. Byl to právě on, kdo z A A A radiotaxi udělal v rámci Prahy nejlepší a 
mezinárodně uznávanou taxislužbu. Jiří  Kvasnička také v 90. letech naučil tisíce pražských zákazníků 
„zavolat si taxi, taxíka, drožku či tágo“ a do 10 minut do něj bez obav nasednout. Jiří  Kvasnička je členem 
Franchise Clubu. 

Co představuje franšízing v podnikání A A A radiotaxi s.r.o.? V tom, že spolupracuje na základě smlouvy s 
majiteli taxíků jako samostatnými živnostníky (OSVČ), kterým pronajímá známou a renomovanou značku, 
komunikační zařízení (vysílačku), prostřednictvím radiodispečinku jim nasmlouvává zákazníky, dále 
poskytuje nemalé ekonomické výhody při nákupu a opravách aut a při nákupu pohonných hmot a pomáhá 
zlepšovat podmínky jejich podnikání. A A A radiotaxi za to požaduje pravidelný poplatek a dodržování 

tvrdých vzájemných pravidel, zejména telefonických objednávek z dispečinku, ceníku a vstřícného chování k zákazníkům.   

Málokdo ví, že ještě než se Jiří Kvasnička začal věnovat podnikání ve smluvní autodopravě, studoval v Praze na hudební 
konzervatoři hru na bicí a několik let se živil jako muzikant. To mu asi zůstalo v krvi - jeho firma totiž stále určuje „tempo“ pražské 
taxislužby - v obchodních, kvalitativních i technologických standardech. A A A už dávno není klasický taxík „na mávnutí“. Jiří  
Kvasnička služby stále vylepšuje a rozšiřuje. Už v začátcích svého podnikání zavedl radiodispečink využívající na tehdejší dobu 
pozoruhodný poziční systém, který umožňoval najít nejbližší taxík a CRM systém umožňující komunikovat s klienty na základě 
čísla, ze kterého volají.  Dispečink A A A radiotaxi je dnes největší v Česku a sedmý největší v Evropě. Vedle zavádění větších 
luxusnějších aut, která nabízejí větší soukromí, komfort a bezpečnost při cestách, velkoprostorových vozů a nákladní přepravy, A A 
A radiotaxi např. prosazuje využívání smluvní autodopravy pro převoz nemocných, kteří nepotřebují záchranku (hrazené zdravotní 
pojišťovnou), rozváží děti do škol a zpět, dováží jídlo a pití nebo balíčky, nabízí okamžité vyhledání a objednání nejbližšího vozu 
počítačem, oznámení přibližné ceny jízdy předem, placení kartou nebo předplacení vouchery nebo na fakturu, nebo zavádí nové 
pojetí taxistanovišť. Radiotaxi Jiřího Kvasničky také provozuje prestižní dopravu z pražského letiště. 

Jiří Kvasnička je také v pravém slova smyslu taxikářský  „boss“. Lobbuje za solidnější image celé taxikářské branže, vytrvale bojuje 
za slušné a férové ceny a proti předražování některých taxikářů v centru Prahy.  Byl to právě Jiří  Kvasnička, kdo v branži, která 
neměla a dodnes nemá nejlepší pověst, zavedl pro „své“ taxíkáře tvrdé a náročné „tříáčkové“ standardy chování k zákazníkům. 
V taxících A A A radiotaxi se proto nikdo nemusí bát, že bude okraden. A to tedy není málo! Jiří Kvasnička také vybojoval, aby 
A A A  taxíky mohly v hustém provozu jezdit levněji, pohodlně a bez čekání v zácpách v tramvajových a autobusových pruzích. 
Úspěch láká! Není divu, že několik taxíků začalo používat zaměnitelné označení „AAATAXI“ a za nehorázné ceny parazitovat na 
známém a úspěšném originálu značky A A A  radiotaxi. Po vzoru starých reklamních sloganů lze jen zvolat: „Pozor na bezcenné 
padělky, žádejte vždy originál!“ 

Můžete se těšit na neobyčejně zajímavé vyprávění podnikatele Jiřího Kvasničky a jeho kolegů z historie i zákulisí pražské 
taxislužby, uvidíte také ukázky z připravovaného televizního filmu.  Během diskuse nebo v průběhu rautu se můžete hosta zeptat na 
vše, co vás zajímá.   

Těšíme se na vás! 

DR. JAROSLAV TAMCHYNA  
prezident  FRANCHISE CLUBU  

 

Prostory klubu jsou k dispozici od 17.30 do 22 hod, včetně baru a  restaurace, kde můžete povečeřet. Klubová setkání Franchise Clubu jsou 
ve třetí části večera, kdy se podává pohoštění formou rautu, koncipována jako tzv. Business Meeting Point, tedy místo i příležitost pro 
networking – osobní a neformální setkávání a výměnu názorů, informací, rad a zkušeností a pro nové lidské i obchodní kontakty. 
Doporučujeme si proto vzít sebou větší množství vizitek. Ve Franchise Clubu akceptujeme i neformální společenské oblečení. 

Generálním partnerem Franchise Clubu je v roce 2010 Century 21 ČR, česká pobočka největší franšízové realitní sítě na světě. Hlavním 
partnerem Franchise Clubu je síť restaurací rychlého občerstvení SUBWAY, která během večera nabídne své světově proslulé sendviče.   

Během klubového večera krátce představíme nové členy Franchise Clubu: PAVLÍNU HAJNOVOU, ředitelku Centers Data a realitního experta 
na obchodní centra; DANIELA MAŠKA, country managera mezinárodní sítě stylových „bag shopů“ Crumpler, VLADISLAVA SVOBODU, 
zástupce držitele franšízové licence mezinárodní sítě zážitkových restaurací Hooters, JIŘÍHO HUBKU, OBCHODNÍHO ŘEDITELE dodavatele 
kvalitních POS systémů Jansen Display, Ing. Martu NOVÁKOVOU, generální ředitelku  společnosti U&SLUNO zaměřené na vývoj a 
implementaci informačních systémů v maloobchodních společnostech, ZDEŇKA LINHARTA, generálního ředitele a JANU MUŽNOU, HR 

manažerku maloobchodního řetězce prodejen Žabka a Koruna. Počet členů Franchise Clubu v dubnu 2010 překročil padesátku.  



Registrace a vstupné   

Na klubový večer je nutné sebe i své přátele a kolegy předem elektronicky zaregistrovat na adrese office@ifranchising.cz s uvedením 
jména, firmy, pozice, telefonu, adresy.  Doporučujeme tento e-mail odeslat co nejdříve - kapacita klubu není neomezená!  

Členové Franchise Clubu (M.F.C.) mají pro sebe i pro jednoho hosta vstup zdarma.  Základní vstupné na klubový večer včetně 
občerstvení, je pro nečleny za osobu 500 Kč + DPH a je to daňově uznatelný náklad. Pokud host přihlásí ještě další osoby, každá získá slevu 
100 Kč, stejně jako člen některé z partnerských organizací (Česká marketingová společnost, Česká manažerská asociace, podnikatelský klub 
Golem Club). Studenti denního studia do 26 let a učitelé zaplatí jen 200 Kč. Vstupenku  na klubový večer lze zakoupit za hotové v recepci.  

Koho zveme do diskusních večerů Franchise Clubu? 

Do diskusních večerů už čtvrtým rokem zveme zajímavé podnikatelské a manažerské osobnosti, zejména ty, které jsou zajímavé pro české 
franšízové a síťové podnikání. Představujeme jejich podnikatelské vize a koncepce, zkušenosti a „formule úspěchu“, ale také životní osudy. 
Ve Franchise Clubu dosud vystoupili: 

I. ročník: 2006 - 2007 
10/06 Viliam SIVEK , majitel franšízové hotelové sítě EuroAgentur Hotels & Travel  a dalších franšízových hotelových sítí a 

Vladimír ZAMRZLA , odborník na známkové právo a ředitel právního odboru Úřadu průmyslového vlastnictví;  
11/06  Alena ZÁHORSKÁ , ředitelka české franšízové sítě značkových prodejen francouzské kosmetiky Yves Rocher;  
12/06  Pavel WEISHAUPT, architekt a odborník na development a provozování nákupních center;  
01/07  Jiří MIKEŠ ,  první „Adman“ - muž reklamy zvolený v ČR, přednášející na VŠE v Praze obor „komerční komunikace“;  
02/07 Artem EGOROV , M.F.C., ředitel české sítě franšízových realitních kanceláří „CHIRŠ“;  
03/07 Jitka VYSEKALOVÁ , psycholožka, zakladatelka a prezidentka České marketingové společnosti;  
04/07 Petr VLASTNÍK , M.F.C., ředitel franšízových sítí T.G.I. FRIDAY'S  a Planet Sushi v ČR;  
05/07 Zdeněk SKÁLA , analytik výzkumné společnosti INCOMA Research a Ondřej HERINK, analytik výzkumné společnosti GfK ;  
06/07 Ivo ŠČUKA , M.F.C., generální ředitel držitele franšízové licence konceptu HERTZ Lease; 

II. ročník: 2007 - 2008 
10/07 David BISKUP, M.F.C., český manažer nejrychleji rostoucí globální franšízové sítě rychlého občerstvení SUBWAY;  
11/07  Iva WRIGHT , M.F.C., advokátka s mezinárodní praxí specializující se na franšízing;  
11/07  Frank HOY , profesor University of Texas, odborník z USA na franšízink a rodinné podnikání;  
12/07  Jiří ŠIMSA a Aleš JUŘINA , zakladatelé Spolku milců čaje, s.r.o. a franšízové sítě Dobrých čajoven; 
01/08  Vojt ěch KRÁTKÝ ,  M.F.C., regionální ředitel pro ČR mezinárodní sítě franšízových realitních kanceláří RE/MAX ;  
02/08 Tomáš J. CHROUST, M.F.C., ředitel společnosti dodávající gastronomické technologie pro mezinárodní franšízové sítě;  
03/08  Tomáš MIKŠOVSKÝ , publicista a specialista obchodních sítí čerpacích stanic;  
04/08  Tomáš HRIVNÁK , marketingový poradce pro branding a budování značek; 
05/08  Ondřej KAFKA , grafický designér, vydavatel časopisu Font a odborník na tvorbu grafické značky. 

III. ročník: 2008 - 2009 
10/08  Pavel KOHOUT, známý ekonom a publicista, odborník na investování, ředitel pro strategii finanční poradenské společnosti; 
11/08  Petr POSKOČIL , ředitel české franšízové sítě NOVÁK - maso uzeniny německé potravinářské společnosti ZIMBO; 
12/08 Roman HASSMANN, M.F.C., podnikatel a nejúspěšnější prodejce mezinárodní distribuční sítě Amway v České republice; 
01/09 Ivo TOMAN , M.F.C., podnikatel a autor populárních knih a motivačních školení pro podnikatele i manažery.   
02/09 Linda VAV ŘÍKOVÁ , M.F.C., podnikatelka a zakladatelka Allegria – Firma na zážitky;   
03/09  Marcel WINTER , předseda Česko-vietnamské společnosti a zastánce Vietnamců žijících v ČR;  
04/09  Adolf ČERVINKA , M.F.C., obchodní ředitel franšízové sítě GEPARD FINANCE ; 
05/09  David BISKUP, M.F.C., Petra GROSSOVÁ M.F.C., vícenásobní franšízanti sítě rychlého občerstvení SUBWAY; 
06/09  Jan BINAR a Viktor MASTNÍK, odborníci na sociální sítě vč.Facebooku z reklamní agentury McCANN ERICSON. 

IV. ročník: 2009 - 2010 
10/09  Pavlína HAJNOVÁ, M.F.C., ředitelka CENTERS DATA a realitní specialista na obchodní centra;  
11/09 Erik ZLÁMAL , M.F.C., ředitel sítě kaváren a prodejen kávy Starbucks v České republice; 
12/09 Lenka HARMON , M.F.C., account manager české pobočky mezinárodní výzkumné marketingové společnosti Ipsos Tambor. 
01/10  Karel HYNDRÁK , M.F.C., lektor, kouč a publicista v oblasti prodejních dovedností, marketingu a řízení projektů;  
02/10 Ladislav ŠPAČEK , uznávaný odborník na společenské chování a business etiketu, publicista a novinář.  
03/10 Zdeněk FIALA ,  M.F.C., zakladatel a generální ředitel franšízové sítě anglických a firemních školek KinderGarten  

Kdo navštěvuje diskusní setkání Franchise Clubu? 

Akce Franchise Clubu dosud navštívilo postupně více než 1250 hostů, převážně majitelů a vrcholových manažerů společností, které 
franšízing  úspěšně používají nebo těch, které se na tuto moderní a efektivní formu podnikání teprve připravují nebo se o ní zajímají. 
Přicházejí také manažeři bank, leasingových, pojišťovacích a realitních společností, právníci, poradci, patentoví poradci, odborníci z 
odborných a výzkumných organizací a reklamních agentur, designéři, obchodních komor a ambasád, studenti a učitelé vysokých a 
středních škol, úředníci z ministerstev a státních institucí. Častými hosty jsou novináři, kteří se o franšízing nebo konkrétní témata 
zajímají. V klubu se setkávají zástupci velkých českých i nadnárodních společností s malými podnikateli, nezřídka přicházejí i hosté 
ze zahraničí.  

Kontakt na pořadatele Franchise Clubu  

Český institut pro franchising (ČIFRA) – národní centrum pro vzdělávací, popularizační, 
publikační poradenskou a vědeckou činnost ve franchisingu. Kancelář klubu najdete na adrese: 
Český institut pro franchising, ČIFRA)  Spálená 51, 110 00 Praha 1, tel.: +420 226 518 868, +420 
603 578 035; e-mail: club@ifranchising.cz , webové stránky:   www.ifranchising.cz.  

 

 Franchise Club a ČIFRA jsou řádným členem největší mezinárodní franšízingové profesní komunity - International Franchise Association (IFA). 


