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působíme
v celé ČR

Jsme významná broker poolová 

společnost s dlouholetou historií  

a bohatými zkušenostmi. Rozumíme 

pohledu a potřebám našich partnerů  

a umíme naplnit společné vize.

Baví nás setkávat se s lidmi, posouvat 

jejich potenciál a dosahovat společných 

úspěchů. Protože je to kreativní práce. 

Protože obchod a vítězství máme v krvi.

Podporujeme aktivní životní styl 

 a provozujeme různé sportovní aktivity. 

Udržují nás v kondici a dobré náladě,  a díky 

tomu pracujeme s elánem.

1
obchod 
a vítězství 
máme v krvi
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Zastřešujeme naše partnery a poskytujeme 

jim obchodní, administrativní a legislativní 

podporu. Dodáváme služby, které zvyšují 

efektivitu a posouvají obchodní potenciál. 

Dbáme na zákonné normy a platnou 

legislativu v takové podobě, která zbytečně 

neobtěžuje, ale pomáhá a chrání.

Pokud jsme na začátku hráli poctivou hru  

s otevřenými kartami a dohodli jsme  

 se na tomto základě na výši odměny, dohodu 

neměníme a v případě poklesu produkce 

sazby nesnížíme.

 

Zaměřujeme se na to nabídnout pomocnou 

ruku a snažíme se společný potenciál naplnit. 

Stavíme společný byznys na vzájemné 

synergii.

máme nejen kvalitní a široké portfolio 
partnerů, produktů a nástrojů, ale také 
konkurenceschopné a poctivé 
provizní podmínky

Ve světě zvířat bychom byli medvědi. 

Medvěd je pověstný svou silou, 

ale také vervou, se kterou se umí 

postarat o své potomstvo. Má silné 

ochranářské pudy a přesně to máme 

společné.

2
hrajeme
fér



3
tvoříme
komunitu
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Pokud je to v našich silách, pomůžeme 

obratem. Snažíme se, aby bylo vše potřebné 

dostupné a funkční. Je na nás spoleh.  

Pokud něco neumíme nebo něco nefunguje, 

přiznáme to bez vytáček.   

Je pro nás důležité, aby bylo cítit, že jednáme 

vždy férově a otevřeně.

Pro nás má význam jen silný, dlouhodobý 

vztah, založený na osobním přístupu.  

 

Našim partnerům chceme přinášet  pocit 

sounáležitosti, podpory, svobody  a klidného 

zázemí pro jejich práci.  

Tvoříme komunitu a pečujeme o ni. 

Náš vztah není postaven primárně na výši 

provize, ale na hlubším partnerském  až 

přátelském vztahu.

Technologie jsou pro nás důležité, bereme je 

však jako nezbytný standard, ne klíčovou vizi. 

Tou jsou vztahy  s partnery – lidmi.

Tvoříme komunitu, která pomáhá 

naplňovat vize a hodnoty společnosti. 

Proto nasloucháme a reagujeme  

na podněty našich partnerů daleko 

rychleji a s větší vervou než ostatní,  

a to nás odlišuje.

technologie jsou pro nás důležité, 
bereme je však jako nezbytný 
standard, ne klíčovou vizi; tou jsou 
vztahy s partnery – lidmi 
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Jsme členem skupiny ette, a to nám 

dává velikost, sílu a možnosti využít 

mezioborových synergických efektů.

ette je ryze česká společnost zaměřující 

se na projekty, které mají vyšší smysl.  Své 

aktivity rozvíjí v České republice  a postupně 

své podnikání začíná zaměřovat i na 

celosvětové trhy. 

Skupina financuje a řídí projekty ve čtyřech 

odvětvích: služby, technologie, udržitelnost 

a životní styl. Tato odvětví  se vzájemně 

ovlivňují a jsou postavena  na společném 

pilíři, a tím jsou inovace.

Díky příslušnosti ke skupině ette 

nabízíme našim partnerům vždy něco 

navíc. Mezi nejvýznamnější přínosy 

patří:

disponujeme unikátním nástrojem  

s pokročilými vlastnostmi pro šifrování 

elektronické komunikace

přinášíme zajímavé investiční 

příležitosti

přispíváme významnou měrou  k rozvoji 

finanční konference Colors of Finance

organizujeme vzdělávací akce   

pro finanční profesionály

jsme členem
skupiny ette,
a to nám dává
velikost, sílu
a možnosti využít
mezioborových
synergických
efektů

4
máme
silné zázemí



rozhovor
o vlivu sportu
na byznys
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s ředitelem společnosti 
Mojmírem Kramným

Jaký je vliv sportu na život a byznys?

Jaké jsou vaše vize?

Proč by se měl poradce rozhodnout pro holver?

Co se za poslední roky v holveru změnilo?

Cesta k vítězství je boj, bez kterého by nepřišlo uspokojení 

z výhry. Zákonitost, která platí ve sportu i v byznysu.  

K hokeji, nebo obecně ve sportu, potřebujete spoluhráče, 

trenéry, zázemí, nástroje, chuť se učit a odhodlání 

vyhrávat. To všechno a navíc zkušenost, že občas umím  

z kdejaké situace “vybruslit”, jsem si přenesl do holveru. 

Sportovní terminologií jsme se v posledních letech museli 

výrazně přizpůsobit tempu a stylu hry, protože  

se kompletně změnil trh a úroveň služeb. Změnili jsme 

tedy taktiku, herní plán i složení realizačního týmu, 

abychom mohli podávat ty nejlepší výkony a vyhrávat!

Shrnul bych to do několika oblastí.

Kontinuita - v následujících letech dojde k přerozdělení trhu 

a zůstanou pouze silní hráči, my jsme připraveni  na růst 

a budeme jedním z nich. Našim partnerům tak budeme moci 

přinášet i nadále špičkové zázemí pro jejich práci.

Odbornost a znalosti - jsem přesvědčený, že má-li mít 

poradce pro klienta přidanou hodnotou, musí být na vysoké 

úrovni, co se týče znalostí, analytického myšlení  i obchodních 

dovedností. Proto je naším cílem zaměřit  se na specializovaná 

školení a spolupráci s renomovanými společnostmi i řečníky - 

vzdělávání je naše fitness!

Podpora - a protože nikdo neumí vše, máme obchodní tým 

složený z odborníků na jednotlivé produktové segmenty, 

připravené poradit. Samozřejmostí jsou pak analytické 

nástroje, které zrychlují a zefektivňují správu, analýzu 

i administraci.

Rychle, jednoduše, online - zaměřujeme se na zefektivnění 

administrativy, a proto je u nás již dnes většina dokumentů, 

včetně jejich podpisu, řešena digitálně  a s využitím 

dostupných dat ze systému.

Velikost a stabilita - nechceme být největším ani nejrychleji 

rostoucím poolem, cílem je být pouze tak velký, abychom 

zajistili každému maximální servis i úroveň služeb a byli více 

než konkurenceschopní. Jsme členem skupiny ette,  a to nám 

dává velikost, sílu a možnosti využít synergických efektů 

napříč jednotlivými odvětvími.

Naše slovo vždy platí. Vzájemné vztahy nestavíme 

na základě obchodních výsledků. Pro naše partnery 

jsme tady osobně a zajímá nás názor každého z nich.  

Díky tomu dosahujeme společných výsledků. Jsme 

komunita, kde jediným měřítkem je síla partnerství. 

Přestěhovali jsme se do větších, reprezentativních 

prostor a posílili centrálu o několik výrazných osobností. 

Vytvořili jsme nadstavbu interního systému net.holver, 

obchodní systém finanční studio a rozšířili ho o srovnávače  

a sjednávače pojištění, úvěrů a investic. Postavili 

jsme základy úspěšné konference Colors of Finance 

a dále rozvíjíme naše vzdělávací aktivity zaměřené na 

prohloubení znalostí a rozvoj osobnosti. Především  

jsme ale začali budovat silnou, soudržnou komunitu 

profesionálů, kterým nasloucháme a naplňujeme tak 

společné plány a vize.

výhra není všechno, výhra je to jediné
Mojmír Kramný



5
jsme
aktivní
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Věříme, že budování silné komunity  

a naplňování společných vizí  

je možné pouze tehdy, jsme-li fit.  

Proto vznikl projekt holver active.  

Ten v sobě skloubí volnočasové 

aktivity a byznys. Pravidelně 

organizujeme sportovní a jiné 

volnočasové eventy v kombinaci 

 s prohlubováním vazeb na partnery  

a proobchodní informace.
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Reagujeme nejen na aktuální výzvy 

finančního světa, ale zaměřujeme  

se také na vzdělávání, rozvoj obchodních 

dovedností a posouvání potenciálu.

V dnešní době, kdy se velmi rychle mění 

pravidla a podmínky trhu, je nezbytností 

získat co možná nejvíce informací v co 

nejkratším čase. Prostřednictvím našich 

speciálních vzdělávacích dnů přinášíme 

možnost, jak za jedno odpoledne ušetřit 

čtení až 250 mailů a získat tak ten  

nejcennější extrakt proobchodních  

informací.

Vzdělávání se stává naším fitness – 

způsobem, jak ve svém volném čase 

efektivně pracovat na posílení svých 

znalostí a obchodních dovedností.

trénink v online aplikacích

posilování obchodní 
argumentace

zaměření na aktuální nabídky 
produktů6

vzdělávání
je naše fitness

zaměřujeme se na vzdělávání, 
rozvoj obchodních dovedností 
a posouvání potenciálu



7
máme tah
na branku
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Pro naše partnery jsme vyvinuli 

online rozhraní pro správu, 

analýzu i administrativu smluv 

a klientů, proto jsme schopni 

flexibilně reagovat na jejich 

potřeby.

Máme tah na branku: 

poskytujeme takové služby 

a nástroje, které zvyšují 

produktivitu a posunují obchodní 

potenciál.

jednoduchý a přehledný 
adresář klientů

Legal

Gemini

BoxAdresář

HypokalkulačkaRizikové
skupiny

Sjednávače 
pojištění

aplikace pro srovnání 
a sjednání pojistných 
produktů

porovnávač rizikových 
skupin povolání  
a sporty

srovnávače a sjednávače

aplikace finančního studia

srovnání metodik, úrokových 
sazeb a bonity

analýza složení 
finančního majetku

robustní aplikace pro správu smluv 
a evidenci klientského portfolia

nástroj pro automatické generování 
klientské dokumentace a digitální podpis

nástroj pro zefektivnění každodenní práce 
s klienty - jednoduše, přehledně, online 



udělat první krok  
je to, co odlišuje  
vítěze od poražených

spoluprace@holver.cz



holver s.r.o.
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