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Strategická aliance dvou franšíz RE/MAX a GEPARD

Praha, 8. dubna 2009:

Franchise Club, jehož základním krédem je „dialog a spolupráce ve franšízingu“, si nemohl pro své jubilejní 25. 
setkání, které se konalo 8. dubna 2009 v historických prostorách nejstaršího èeského klubu podnikatelù Golem 
Club, zvolit téma více pøíznaènìjší, než je spolupráce dvou franšízových systémù pod názvem „Strategická 
aliance dvou franšíz RE/MAX a GEPARD pøináší synergie typu „1+1=3“.

Hlavními protagonisty 25. klubového veèera byli zakladatelé spoleèné strategické aliance: ADOLF ÈERVINKA, 
spoluzakladatel, místopøedseda pøedstavenstva a obchodní øeditel spoleènosti GEPARD FINANCE, hypoteèní 
jednièky na èeském trhu a JUDR. VOJTÌCH KRÁTKÝ, spoluzakladatel, vicepresident a výkonný øeditel 
spoleènosti RE/MAX Èeská republika, lídr èeského trhu realitních služeb. Oba jsou èleny Franchise Clubu. Do 
diskuze se také  zapojili majitelé franšízových licencí s praktickým pohledem na prùbìh alianèní spolupráce.

JUDR. VOJTÌCH KRÁTKÝ pøedstavil známìjšího a vìtšího z obou alianèních partnerù, spoleènost 
RE/MAX Èeská republika, patøící už nìkolik let mezi nejúspìšnìjší realitní franšízové znaèky na svìtì. 
Globální sí� RE/MAX dnes sdružuje ve více než 70 zemích svìta 120 000 makléøù ve více než 6600 
realitních kanceláøích. Po tøech letech pùsobení se síti RE/MAX na èeském realitním trhu daøí 
mimoøádnì dobøe, k dnešnímu dni otevøela 108 kanceláøí a 26 jich na otevøení èeká. Tato dnes nejvìtší 

realitní sí� v Èeské republice, vzhledem k souèasné všeobecné stagnaci realitních obchodù, horší èasy 
rozhodnì neoèekává. Naopak - v poslední dobì eviduje nebývale vysoké množství zájemcù o franšízu ze 
strany malých nezávislých kanceláøí. Aby po rychlém nárùstu poètu kanceláøí sí� RE/MAX v ÈR zvýšila svùj 
konkurenèní náskok, navyšuje nyní investice do zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

ADOLF ÈERVINKA pøedstavil akciovou spoleènost GEPARD FINANCE a.s. Ta je dnes nejvìtším 
hypoteèním brokerem v Èesku, který pro jednotlivce, realitní kanceláøe i developery zajiš�uje hypotéky, 
stavební spoøení a pojištìní. Pro banky je dnes GEPARD FINANCE jedním z nejvýznamnìjších 
externích zprostøedkovatelù jejich úvìrových produktù. Èeský RE/MAX si proto GEPARD FINANCE 
vybral jako svého oficiální hypoteèního partnera, který pro jeho kanceláøe kompletnì zajiš�uje RE/MAX 

Hypotéku. „Gepardi“ svou rozsáhlou sí� pøevedli na franšízovou formu  pomìrnì nedávno; pøedtím dùkladnì 
pøehodnotili a zdokonalili své procesy, informaèní systém i logo.
Realitní trh  je výraznì závislý na dostupnosti hypoték, proto souèasnou situaci na tomto trhu pøiblížil ING. JAN 
KRUNTORÁD, pøedseda pøedstavenstva GEPARD FINANCE a.s., èlen pøedstavenstva Asociace hypoteèních 
makléøù a èlen Franchise Clubu.

Organizátorem èeského FRANCHISE CLUBU je Èeský institut pro franchising (ÈIFRA) – národní centrum pro 
vzdìlávací, popularizaèní, publikaèní poradenskou a vìdeckou èinnost ve franchisingu.
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