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„Není problémem zformulovat ambiciózní vizi. Výzvou je rozvinutí této vize do interakční strategie 
společnosti, která předjímá dlouhodobé změny v chování současných i budoucích zákazníků stejně jako 
předpokládané strategie našich konkurentů. Takovou interakční strategii skupina Expandia zpracovala 
za v roce 1997 pod vedením a za podpory Inventy. Založili jsme ji na scénářích vývoje podnikatelského 
prostředí v celém regionu a z nich odvozených ekonometrických modelech dlouhodobého vývoje trhů.  

Na tento strategický proces jsme kladli základní požadavek : musí mobilizovat kritickou masu našich 
pracovníků a položit základy dlouhodobému formování klíčových způsobilostí (core competences) celé 
společnosti jako jedinému zdroji dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody. Inventa Consulting zde 
sehrála nezastupitelnou úlohu.“  

Ing. Zdeněk Jakoubek, předseda představenstva, Expandia, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“V rámci interního programu 
InterManager jsme společně se 
společností Inventa Consulting pracovali 
více než půl roku na strategii skupiny 
Expandia. Pečlivě jsme vytvořili možné 
scénáře vývoje prostředí, nadefinovali 
oblasti podnikání, popsali možné akce 
konkurence a tak dále. Z tohoto nám 
vyšel jasný závěr : V e-businessu je 
budoucnost, ale čas je kritickým 
faktorem úspěchu. Chceme-li uspět, 
musíme být během jednoho roku na 
světové špičce. A to se nám také 
podařilo.” 

Jan Kala, předseda představenstva  
a generální ředitel 

Expandia Banka, a.s. 
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“Expandia Banka je od základů vytvořena „na míru“ strategického scénáře digitalizovaného 
informačního a telekomunikačního systému. Na našem příkladu je vidět, že ve světě moderních 
technologií ustupuje velikost před dobře promyšlenou strategií, kapitálová síla před  rychlými 
inovacemi. Budoucnost je v elektronickém obchodování. Na tomto trhu nových příležitostí rozhoduje 
rychlost.”            Jan Kala 



 
 

„Tým Inventy pomohl našim manažerům a specialistům aktivně ovládnout metodické 
postupy tvorby scénářů podnikatelského prostředí, analýzy konkurence, rozvoje interakčních 
strategií pro jednotlivé obory našich podnikatelských aktivit a jejich integrace, i inspirativním 
způsobem vymezit klíčové způsobilosti společnosti. 

 Tyto strategické metody a poradenská profesionalita umožňují komplexně zvládnout 
velmi složité procesy v dynamickém světě financí. Mohu konstatovat, že odpovídají špičkovým 
mezinárodním standardům tak, jak jsem je poznal za 17 let svého působení v manažerských 
pozicích u americké investiční banky Morgan Stanley.“ 

George Jedlička, prezident, Expandia Finance, a.s. (1997-1998) 
nyní pracuje jako Director, Corporate Finance Services, PricewaterhouseCoopers, 

místopředseda burzovní komory Pražská burza cenných papírů, 
předseda burzovního výboru pro kotace 
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