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Lubomír Rajdl
Lubomír Rajdl působí v bance nepřetržitě od počátku roku 1992, tedy od jejího

založení. Je jedním z klíčových lidí, kteří svým nezměrným úsilím uvedli do praxe

záměry tehdejší vlády na vytvoření specializované bankovní instituce na podporu

malého a středního podnikání. V té době existovala pouze rámcová představa 

o tom, jak by taková nová instituce v tržní ekonomice měla fungovat, a o to

přínosnější se stalo jeho osobní vysoké pracovní nasazení, které bylo obrovským

přínosem nejen při samotném založení banky, ale i při jejím dalším rozvoji, 

a to nejen v dobách, kdy se bance velmi dařilo, ale i v letech pro ni méně 

příznivých. 

Věděli jste, že jeho osobní číslo je 010? Nikdo jiný v této bance nižší číslo nemá!

Zpravodaj

5/2016
ročník X

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou mimořádné vánoční číslo
Zpravodaje, které jsme celé věnovali našim dvěma kolegům,
pánům Rajdlovi a Weissovi, se kterými je tato banka spjata od
dob jejího vzniku a kteří na konci tohoto roku budou opouštět
své pozice v představenstvu. Požádali jsme několik kolegyň 
a kolegů, aby nám něco o nich řekli a možná i poodkryli něco,
co jste o nich nevěděli.

Michal Pluta, ředitel OSM

Pavel Weiss
Pavel Weiss začínal jako ředitel pobočky v Ostravě, kterou v roce 1993 zřizoval.

V roce 1994 přešel na funkci náměstka generálního ředitele v Praze, do jeho

působnosti patřilo obchodní oddělení a platební operace. Později převzal vedení

obchodního úseku včetně poboček. Za jeho působení se obchodní úsek rozšířil 

o další dvě pobočky a regionální pracoviště, stál i při vzniku odboru pro řešení

rizikových obchodů (dnes oddělení vymáhání pohledávek) nebo při převodu

pracovníků bývalé Konsolidační banky do ČMZRB, a.s. Každý tento krok pro něj 

byl výzvou a bylo tomu tak i po reorganizaci v roce 2002, kdy předal řízení poboček

do Úseku řízení obchodu a sám se stal vedoucím pracovníkem pro Úsek podpory

obchodu.



Štafetový kolík je opět na scéně
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S pocitem mírné nostalgie jsem přijal

výzvu napsat pár řádek k odchodu

svých letitých kolegů, Ing. Pavla Weisse 

a Ing. Lubomíra Rajdla, CSc., z jejich

funkcí ve vedení banky. Ukončením

jejich působení v pozicích členů

představenstva ČMZRB současně 

končí dlouhá etapa rozvoje banky, 

která sahá až k samotným počátkům

jejího vzniku.

Možná by se dalo říct, že jejich odchod

z vedení banky symbolizuje odchod

jedné generace pracovníků banky, 

kteří si prošli celým jejím dosavadním,

velmi často bouřlivým a překotným

vývojem.

Pavla Weisse jsem angažoval pro práci

v bance proto, aby uvedl do provozu

pobočku v Ostravě a pak ji řídil. Líbilo

se mi, že v nesmírně krátké době,

zajistil odpovídající počet pracovníků,

vytvořil pro ně nezbytné podmínky 

a velmi účinně zavedl poskytování

služeb banky v regionu. Z toho důvodu

jsem mu po čase nabídl práci v ústředí

banky v Praze, kde dostal na starost

správu programových obchodů a řízení

poboček. Vždycky jsem oceňoval jeho

nasazení pro práci v bance.  Spolehlivě

řídil nejen svůj úsek, ale intenzivně

prožíval i ostatní záležitosti banky, 

ke kterým měl vždycky co říct. Rovněž

se zajímal o to, jak se podílet na

vylepšení fungování banky, a také pro

to nemálo udělal. O tyto svoje

schopnosti se pak mohl opírat v další

části své kariéry, kdy byl zodpovědný 

za řízení Úseku podpory obchodu, 

který pod jeho vedením dosahoval

znovu skvělých výsledků. 

Setkání a spolupráce s Lubošem

Rajdlem se pro mě staly celoživotním

zážitkem. Nikdy před tím jsem se

nesetkal s tak talentovaným a současně

obětavým kolegou. Po celou dobu byl

hlavním generátorem nápadů, ze

kterých banka ve své činnosti

vycházela, a to v neobvykle 

Ladislav Macka, bývalý generální ředitel

ČMZRB

širokém záběru témat. Musel jsem

obdivovat, jak nacházel východiska 

z mnoha složitých situací, ve kterých se

banka ocitla, a to nejen kdy byla na

vzestupu, ale i v době kdy byla nucena

bojovat s útlumem. Zpravidla se také

stávalo, že řešení přijatá vedením

banky velmi rychle zpracoval, a to často

do rána nebo „aspoň“ přes víkend. 

Byla to neskutečná řada nejrůznějších

námětů a inspirací a hlavně kvalitně

vyhotovených podkladů a dokumentů,

kterými se zasloužil o to, že jeho stopa

v historii banky zůstane mimořádně

významná. 

Během své bankovní kariéry jsem se

potkal s mnoha výjimečnými, schopnými

a nadanými lidmi, ale nikdy předtím

jsem neměl příležitost pracovat

s kolegy, kteří současně s těmito

vlastnostmi byli i obětaví, féroví 

a měli vynikající smysl pro týmovou

spolupráci, jako tito dva. 

Spolupráce s nimi pro mě vždycky

znamenala jistotu, že se na ně můžu

spolehnout a také respekt k jejich

výkonům a nasazení. Je mi opravdu

velkou ctí, že jsem mohl s nimi sdílet

významnou část své pracovní kariéry

v tak těsné blízkosti.

Jsem přesvědčen, že nejsem jediný,

kdo si váží jejich práce, výsledků 

a kolegiality, a že těmito řádky vyjadřuji

rovněž pocity svých kolegů, kteří se

s nimi setkávali. Jsem tedy nesmírně

rád, že oběma odstupujícím členům

představenstva mohu touto cestou

předat naše společné uznání a upřímné

poděkování za jejich vynikající výkony 

a skvělou spolupráci. 

Odchod Pavla Weisse a Lubomíra

Rajdla z vrcholových řídicích funkcí

představuje také generační obměnu,

která v těchto letech v bance probíhá.

Postupně odchází celá generace

pracovníků banky, k nimž se také

počítám, kteří spojili s bankou kus

svého života. 

Je už nezvratným údělem, že tato 

naše generace bude napořád spojena

s prvními léty banky, jejími následnými

kroky a se vším dobrým a zlým, co ji za

tu dlouhou řádku let potkalo a co ji

dovedlo do vybudování její dnešní

podoby.

Proces střídání generací samo sebou

přinese četné a možná i zásadní změny

v dosavadním životě banky. Jistě dojde

rovněž na hodnocení toho uplynulého

období a určitě se objeví připomínky 

k naší práci. 

Jsem toho názoru, že naše generace 

je může přijímat s klidným svědomím 

a s nadhledem. Zdrojem naší

sebejistoty je vědomí toho, že práci,

která bude brzy jednou pro vždy za

námi, je dobře vidět, a že jsme s ní

slavili nejeden úspěch. 

Nyní příslušníkům naší generace

nezbývá než předat pomyslný štafetový

kolík svým nástupcům a současně jim 

popřát, aby se jim to také tak podařilo.



Oběma mužům patří velké díky!
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Jak vidí Luboše Rajdla paní Vlasta Jouzová?

Já osobně jsem poznala Luboše Rajdla na jaře roku 1993 

a naše spolupráce na jím vedeném úseku trvá již od léta

tohoto roku. Po celou tu dobu jej znám jako velice

pracovitého, obětavého člověka, který je pro své okolí 

velkým vzorem. Ke svým podřízeným i všem ostatním

spolupracovníkům se vždy chová nesmírně zdvořile, 

taktně a vlídně. Nikdy svému okolí nedává najevo jakékoliv

nadřazené postavení vyplývající z jeho vysokého postavení

ve vedení banky na postu náměstka GŘ a člena

představenstva. Naopak, vždy je připraven naslouchat 

názoru druhých a přijímat argumenty ostatních

spolupracovníků při řešení pracovních problémů. Ten, 

kdo pana Rajdla poznal po pracovní stránce, případně 

i v osobní rovině s jeho veskrze pozitivními vlastnostmi 

mi dá určitě za pravdu, že potkat takového člověka je pro

každého z nás velkou životní hodnotou. Určitě si za všechna

ta léta pracovního nasazení a lidského přístupu zaslouží

skutečně velké PODĚKOVÁNÍ. 

Pavel Weiss očima své sekretářky Ivany Starostové

Nastoupila jsem do banky týden před jeho příchodem

z Ostravy, a po celou dobu jsem se mu snažila být pravou 

i levou rukou. I když naše povahy byly naprosto odlišné – já

impulsivní a se vším rychle hotová, on uvážlivý a přemýšlivý,

já preferuji na dovolené město a pohodu, on hory a sport,

nakonec jsme se dobře doplňovali a vždy nalezli to správné

východisko. Nejvíce na něm oceňuji jeho přístup k ostatním

lidem, ať už to byli nejbližší spolupracovníci, klienti nebo

obchodní partneři. A to nejen po pracovní stránce, ale i při

neformálních setkáních, například při pravidelných výjezdních

zasedáních. Všechny organizační a personální změny bral

jako novou výzvu, další krok do budoucna, a na všem dokázal

najít něco pozitivního a dobrého. Vždy se usmívá a myslím,

že i jeho elegance stojí za povšimnutí. Toto jeho motto je i pro

mě (a určitě nejen pro mě) velmi důležité a pokusím se podle

něj řídit. S jeho odchodem po něm zůstane velká „díra“, 

ale hlavně hodně vzpomínek na úžasného člověka, 

kterému tímto znovu děkuji. 

Když jsem v roce 1995 poprvé vkročil

do naší banky, hned ve dveřích jsem

potkal mladého muže, který měl akorát

namířeno na nějaké jednání na

ministerstvo. Přestože měl naspěch,

přátelsky se na mě usmál a popřál mi

příjemný pracovní den. Z toho člověka

čišela spousta energie a elánu 

a mně jen blesklo hlavou, že tenhle

mladý muž musí svou práci milovat.

Později toho dne jsem se pak s ním

setkal ještě jednou, kdy mi byl

představen. Lubomír Rajdl znělo jeho

jméno. Ten člověk na mě od prvního

okamžiku udělal velký dojem. Říkal

jsem si, že jestli někdo stojí a bude stát

za rozkvětem této banky, pak to bude

on. A nemýlil jsem se. Lubošovo

pracovní nasazení a nezměrné úsilí

formovalo naši společnost do podoby

úspěšné bankovní instituce, ve které je

teď, a pomohlo ji přečkat méně příznivá

období, kdy se jí příliš nedařilo. Byl to

vždycky on, kdo se s chutí vrhl do

práce, přestože nás čekalo řešení

nepříjemných záležitostí. A svým

elánem strhl i nás ostatní. Najednou

jsme věděli, že i tuhle situaci dokážeme

vyřešit a vše dobře dopadne. A přestože

by si ze své pozice úspěšného  

Jiří Jirásek, generální ředitel ČMZRB

manažera mohl dovolit vystupovat

autoritativně a odměřeně, nikdy se 

to nestalo. Luboš se ke svým

spolupracovníkům vždycky choval 

velmi vlídně a přátelsky. Byl připraven 

je kdykoliv vyslechnout, přijmout jejich

názory a argumenty a podat jim

pomocnou ruku. 

Podobně na své okolí působil i Pavel

Weiss. Elegantně oblečený sportovec

s pevným stiskem ruky a pozitivním

přístupem k životu i práci. Nikdy jsem

nezažil, že by se něčeho zalekl. Na

každou překážku nahlížel jako na novou

výzvu a doslova si užíval cestu, kterou

musel absolvovat, aby ji zdolal. Založil

pobočku v Ostravě, řídil obchod 

a zasloužil se o jeho rozkvět a já jsem

velice vděčný, že to byl právě on, 

kdo tento úkol po ta dlouhá léta nesl 

na svých bedrech. A to vždy ještě

s úsměvem na rtech. 

Oběma mužům vděčím nejen já, ale 

i naše banka za mnohé. Oba zde po

sobě zanechávají hluboký otisk, který

jen těžko někdy někdo vymaže. Jsem

velice rád, že jsem mohl pracovat po

jejich boku a mnohému se od nich

naučit. Velmi jim děkuji nejen za jejich

nezlomné pracovní úsilí, elán 

a nadšení, ale také za jejich lidskost,

díky níž mi vždy bylo v jejich společnosti

příjemně. Od ledna příštího roku pro mě

bude ctí mít Luboše za svého poradce,

nicméně pevně věřím, že se budu

nadále potkávat i s Pavlem, byť třeba

jen na neformálních setkáních. Oběma

přeji hlavně pevné zdraví, a aby je nikdy

neopustil jejich životní optimismus.
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Kontakty

Pobočka Praha – Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 584, e-mail: infoAB@cmzrb.cz

Pobočka Brno – Hlinky 47/120, 603 00 Brno, tel.: 538 702 111, fax: 538 702 110, e-mail: infoBM@cmzrb.cz

Pobočka Ostrava – Přívozská 133/4, 701 77 Ostrava, tel.: 597 583 111, fax: 597 583 110, e-mail: infoOV@cmzrb.cz

Pobočka Hradec Králové – Eliščino nábřeží 777/3, 500 03 Hradec Králové, tel.: 498 774 111, fax: 498 774 110, e-mail: infoHK@cmzrb.cz

Pobočka Plzeň – Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň, tel.: 378 775 111, fax: 378 775 110, e-mail: infoPM@cmzrb.cz

Regionální pracoviště České Budějovice – Husova 9, 370 01 České Budějovice, tel/fax: 387 318 428, GSM: +420 602 838 537, 

e-mail: prochazka@cmzrb.cz

Zpravodaj vydává Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.,

IČ: 448 48 943, Úsek strategie, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, 255 721 256, 255 721 252, 

http://www.cmzrb.cz, e-mail: info@cmzrb.cz.
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Členové představenstva v roce 1995 (pan Rajdl v horní řadě
vpravo, pan Weiss v dolní řadě vlevo).

Pan Weiss s kolegou na bankovní večeři v roce 2004.

Oba pánové při společném rozhovoru na neformálním setkání
pro zaměstnance v bance v roce 2003.

Pan Rajdl ve společnosti kolegyň na bankovní večeři v roce 2004.


