FaME partneři

Radomír Lapčík
zakladatel Trinity Bank, vlastník maltské FCM Bank
a skupiny SAB, pedagog a filantrop
V roce 1996 jsem založil Moravský Peněžní Ústav (MPÚ) – spořitelní družstvo. Po zisku bankovní licence
v prosinci 2018 se MPÚ transformoval na MPÚ banku a.s. a ta byla v roce 2019 přejmenována na Trinity
Bank a.s., ve které vykonávám funkci předsedy dozorčí rady. Skupina SAB působí v České republice,
na Slovensku, na Maltě, pobočku má ve Velké Británii a buduje zastoupení i v New Yorku na Wall Street.
Na tuzemském trhu působí od roku 2004 společnost SAB Finance a.s., jež je lídrem v oblasti devizových
obchodů a v roce 2019 dosahoval obrat 281 miliard Kč. Od roku 2017 jsem také vlastníkem maltské banky
FCM Bank Ltd. a byl jsem schválen ze strany Evropské centrální banky a Maltského finančního regulátora
jako vhodný a silný vlastník banky s působností v celé EU na základě plné evropské bankovní licence.
V roce 2020 expandovala FCM Bank úspěšně na německý depozitní trh. Věnuji se také pedagogické
činnosti.
Na UTB ve Zlíně jsem vyučoval předměty Finanční matematika a Bankovnictví. Taktéž jsem
přednášel finanční matematiku a bankovnictví
na VŠE v Praze. Byl jsem také členem Vědecké
rady UTB ve Zlíně a přednáším na FaME v rámci programu Nadaní studenti. Snažím se ale nejen podnikat, ale i pomáhat druhým. Proto jsem
v roce 2014 založil Nadační fond CREDO, který se
zaměřuje na podporu rodin s postiženými dětmi a podporu rodiny a manželství. V roce 2020,
v období pandemie koronaviru, jsem dal vzniknout dárcovskému programu NAVZDORY a skrze něj se rozhodl pomoci více jak 1000 dětem
ve Zlínském kraji. Na pomoc druhým jsem v tomto období věnoval 10 milionů korun a projekt stále běží, tak pokud má někdo ve svém okolí rodinu či samoživitelku v tíživé životní situaci, budu
rád, když je na program NAVZDORY odkáže.
Co oceňujete na FaME? V jakých souvislostech
spolupracujete s naší fakultou?
Je úžasné, že tým pod vedením děkanů dokázal
vybudovat takovou velkou a úspěšnou fakultu.
Velmi oceňuji práci profesora Trnky a paní pro-

fesorky Pavelkové. Oceňuji především to, že s takovým zápalem a nadšením se dokázali prosadit ve velké konkurenci jiných ekonomických fakult při zaměření a důrazu na odbornou kvalitu
studia. Každým rokem přináší Zlínu mnoho nových vystudovaných talentovaných lidí. Těší mě
i úspěšnost projektu Nadaní studenti, který jsme
asi před deseti lety zaváděli spolu s paní profesorkou Pavelkovou. Úspěch FaME mě také hřeje
u srdce, protože jak moje banka Trinity Bank, tak
FaME vyrostly z nuly ve stejné době, jsou to podobně velké instituce a mají přibližně stejně klientů nebo studentů. Věnovali jsme tomu velkou
část našeho profesního života.
Mohou ve Vaší firmě najít uplatnění naši absolventi? Pokud ano, v jakých oblastech?
Určitě ano, jsme významným zaměstnavatelem
absolventů FaME v regionu a mnoho absolventů u nás udělalo kariéru až na manažerské a ředitelské pozice. V regionu také nabízíme jedno
z nejvyšších finančních ocenění a velký prostor
pro kariérní růst. A to jak v rámci České republiky, tak v rámci globální ekonomiky. Velmi dů-
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ležitá je pro nás důvěryhodnost a morální kvality manažerů, protože morální kvality rozhodují o všem, bez toho to nejde. Největší prostor pro
nové absolventy je u nás na pozicích týkajících
se financí a bankovnictví, ale uplatnění lze najít
i v odděleních jako HR nebo marketing.
Jaká by měla být výbava manažera?
Důležité je, aby měl každý absolvent zájem
na sobě neustále pracovat, byl pečlivý, vytrvalý, odhodlaný a práce ho bavila. Když manažera práce baví, dosahuje daleko lepších výsledků
a rychleji se posouvá kupředu. Absolventi by si
tedy měli uvědomit, co je opravdu baví, co chtějí dělat, jakým směrem chtějí jít a následně by
v tom, co dělají, měli mít touhu být nejlepší.
Co byste FaME popřál k 25. narozeninám?

val krásnou fakultu FaME. A co chci popřát? I nadále velkou orientaci na kvalitu a vedle odborných znalostí i rozvoj morálních hodnot studentů. A těším se, že tady bude takový skvělý tým
jako doteď.
Jaké je Vaše životní motto?
Tomáš Baťa a jeho světový úspěch je pro mě velkou inspirací a zdrojem pokory, protože jeho dílo
je nesmírné. Obzvláště jsem si oblíbil jeho větu
„Z kapek moře, z haléřů miliony,“ a snažím se tím
při svých podnikatelských aktivitách řídit. Dal
mnoha lidem práci, kladl důraz na hodnoty, pracovitost, vytrvalost a orientaci na klienta. V tomto duchu podnikám už čtvrt stolení a vidím, že
s velkým nasazením a vytrvalostí lze postupnými malými kroky dosahovat velkých výsledků.
A také, že když člověk chce, nic není nemožné.

Jsem vděčný panu emeritnímu rektorovi, všem
děkanům FaME a celému týmu, který vybudo-
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