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PROFIL MICHALA HAVLÍČKA 
 
Ročník 1961 
Mobil: 603 544 449;  michal.havlicek@mtc.cz  
 
Nezávislý profesionální kouč, externí člen projektových týmů, trenér sociálních dovedností, konzultant a 
lektor, poradce pro organizační a personální rozvoj, pro mediální a bezpečnostní politiku. 
 
Spolumajitel (od 2003) a jednatel společnosti (od 2008) Management Training Center, s.r.o.  
Majitel a jednatel společnosti Management Training & Coaching, s.r.o (od 2010). 
 
Praxe v oblasti koučinku a výcviku managementu od roku 1994. Vedení cílených sociálně psychologických 
výcviků managementu ve finančním, obchodním, výrobním sektoru i v sektoru služeb. 
Michal Havlíček je specialista na rozvoj dynamických malých a středních subjektů, projektových týmů.  
 
Rozvojové programy realizuje formou outdooor – indoor – koučink. 
 
Michal Havlíček je partnerem společnosti Pink Panther, s.r.o, jež je produkcí a managementem skupiny Ka-
bát (2004 – současnost). Michal Havlíček je člen produkčního a realizačního týmu Václava Neckáře (1996 – 
současnost). Michal Havlíček vlastní licenci pro divadelní představení „Táta“ pro oblast východní Čechy. 
 
Bývalý jednatel společnosti D&H Logistic, s.r.o. (od 2008 do 2015). Člen odborného týmu pro analýzy a ma-
nagement dopravy při Ministerstvu dopravy ČR. 

 
 

PROFESIONÁLNÍ PRAXE  V OBLASTI KOUČINGU, LEKTOROVÁNÍ A SOCIÁLNÍHO TRENÉRSTVÍ  

 Od 1998 – současnost   
 Klíčovou aktivitou je individuální a maloskupinové koučovaní, projektový ma-

nagement a sociálně psychologický výcvik formou zakázkových programů nebo pří-
mo účastí v projektech na „pracovní ploše“. 

Michal Havlíček je  

 zapojen do různých projektových týmů jako externí partner a kouč (SEMIS Praha;  
OMT group s.r.o., Hradec Králové; jazyková škola HOE s.r.o, Hradec Králové; CETROS 
Praha, jazyková škola; Outdoor Aktivity s.r.o. Praha). 

 certifikovaný mediátor Asociace mediátorů ČR s 16 letou praxí, zakládající člen asoci-
ace. 

 zkušebním komisařem Českého institutu pro marketing, z.s. (CIMA). 

 držitelem certifikátu „Srávce svěřenských fondů“ a zakládající člen Komory svěřen-
ských poradců a správců. 

 autorem aktivačního programu Přirozený management. Od roku 1998 pracuje s pro-
dukty osobní diagnostiky Thomas International, v současnosti konzultant společnos-
ti. 

 spolurealizátorem exklusivního licencovaného vzdělávacího programu – metodika 
projektového řízení PRINCE2, certifikovaného OGC ve Velké Británii. 

 

Vybrané rozvojové projekty firemních týmů: 

 ČESMAD Bohemia, asociace silniční dopravy, poradce a lektor Akademie silniční do-
pravy (2011 – současnost) školí blok Řízení dopravní firmy a marketing, 

 Akce pro nezadané, s.r.o. Hradec Králové, odborné programy 20010 – současnost, 

 Astratex, s.r.o. Náchod, koučink managementu a pracovníků obchodu, 2017 - součas-
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nost, 

 VODA CZ, s.r.o.  Česká Skalice, zprostředkování obchodních kontaktů, restukturaliza-
ce společnosti, 2013 – současnost, 

 TAB Board CZ, s.r.o. vyhledávání talentů, managementu a členů pro ČR, 2015 - 2016 

 DEVA Nutricia, s.r.o., člen holdingu DANONE, koučink managementu, 2016, 

 reality VAŠATOVÁ, s.r.o., Hradec Králové, koučování a výcvik personálu, nastavení 
struktury realitní firmy (2013 – současnost), otevřený program výcviku asistentek klí-
čových manažerů, doposud vedoucí partner společnosti, řešení klíčových zakázek – 
např. výkup pozemků a zcelení pozemků pro budoucí průmyslovou zónu, 

 GP Investment s.r.o., Hradec Králové, projektový management, tvorba strategie spo-
lečnosti, 2014 – doposud), 

 Vacek – Elektro, s.r.o., Hradec Králové, poradenství v oblasti obchodu, 2015 - součas-
nost, 

 Czech Industrial Development s.r.o. Praha, řešení specifických situací při zajištění ma-
jetkových převodů, zcelování a výkup pozemků pro průmyslové zony, vyjednávání 
výkupu pozemků (2013 – současnost), 

 BAXTER CZECH, s.r.o. Praha, Zvládání změn v dynamickém prostředí, výcvikový pro-
gram, 2014, 

 Bazalka, Hradec Králové, výroba a síť prodejen zdravé výživy, výběrová řízení, vyhle-
dávání pracovníků, 2012 – 2015, 

 SANOFI, s.r.o., Klientský přístup a komunikace se zákazníky ve specifických situacích, 
koučink, 2014, 

 Horoskop, s.r.o, Praha, výcvik obchodní komunikace, koučink managementu, 2014,  

 HOPE GLOBAL Europe, Louny, sebeřízení v čase – rozvojový program pro zaměst-
nance, 2014 

 Chytrá nástěnka, EDU 2000 s.r.o., Projekt tvorby obchodní sítě internetové prezenta-
ce „Chytrá nástěnka“, 2011 – 2014, 

 Univerzita Palackého Olomouc, projekt TERA, kouč v projektu, praktický koučink 
studentů i akademiků, 2013 – 2014, následně koučování pracovníků, 2017, 

 Univerzita Palackého Olomouc - Lektorská činnost v projektu Certifikovaný lektor 
(2010 – 2013), sociálně psychologický výcvik, projekt „Certifikovaný lektor“  

 Projekt „Komunikace s veřejností“, program pro Poslaneckou sněmovnu Parlametu 
ČR, 2014 - 2017 

 Sylvánia, SRN, výzkum a obchodní chování prodejců, koučink managementu, 2014 

 Connetronics, s.r.o., Kladno, koučink vedení společnosti, 2012 - 2013 

 FUCHS oil, koučink managementu a obchodní služby, koncepce obchodní politiky, 
2011 - současnost 

 Dream Team – koučink obchodních manažerů (2008 – současnost) 

 Alkom Security, a.s. – koučink managementu společnosti (2003, 2011 - současnost), 
projekt zvyšování profesionality – lektorská činnost, koučink logistiky, marketinkové 
poradenství, podpora uvedení Zámku Berchtoldu do provozu 

 Fincentrum, a.s., Profilování nového modelu finančního poradenství, podíl na tvorbě 
obchodní sítě, poradenské kultury, nábory, školící programy (2009 – 2017) 

 Flash finance, s.r.o. Koučink managementu, tvorba obchodní strategie, koučink vy-
jednávacích aktivit při kritických situacích mimosoudního vymáhání pohledávek 
(2009 - současnost) 

 SUDOP PRAHA, a.s. Výcvik managementu, koučink, obchodní dovednosti (1998 – 
2012) 

 Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha, Projekt „zákaznický přístup“, koučink, pro-
jekt „Nové zakázky“ (2005 – 2014) 
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 Kooperativa, a.s. – dodavatel vzdělávacích programů pro management, obchodní 
službu, personalisty, specialisty, koučink, outdoor (1999 – 2008). V letech  2003-2007 
byl Michal Havlíček objemově největší dodavatel vzdělávání managementu pro Koo-
perativu 

 Global Expert, s.r.o. Projekt změny firemní kultury – klientský přístup. (2005-2010) 

 OSRAM, s.r.o., Praha, Rozvojové programy managementu a obchodní služby, kou-
čink (2000 – 2008) 

 Škoda Praha, a.s – Projekt změny firemní kultury – DC, následné workshopy, koučink 

  (2005- 2007) 

 SD – Autodoprava, a.s., Bílina, Efektivita provozního managementu, koučink ma-
nagementu a.s. (1998 – 2008) 

 VEGACOM, a.s. společnost Petra Kelnera. Dlouhodobý výcvik projektového ma-
nagementu, (2007-2008) 

 GENERAL BOTTLERS, a.s., (majitel značky Pepsi) – projektový management a interní 
komunikace (2005 – 2007, 2011) 

 JPS, a.s. Praha, Tvorba firemní strategie, (2007) 

 ČEZ, a.s., Výcvik týmu předurčeného na generální opravy elektráren, (2006-2007) 

 VIVA leasing, a.s, Praha, Koučink managementu a klíčových specialistů leasingové 
společnosti, vymahačů pohledávek (2006 – 2008) 

 Technistone, a.s. Hradec Králové, Tvorba podnikové strategie (2006 – 2008) 

 STEFE Slovakia, Výcvik managementu (2005 – 2011) 

 

 

 

 
 

Pracovní činnost 

Od 1994  do 2003 OSVČ, od 2003 zaměstnanec společnosti Management Training & Coaching 
s.r.o.  

1996 – 1998  ČS – Živnostenská pojišťovna, a.s.                       Pardubice, ČR 

Vedoucí odboru pojištění osob a rodin, zaměstnanecký poměr  

 Spoluautor pojistných produktů ESO a Kolumbus 

 Metodické vedení obchodní sítě o 300 obchodních zástupcích, osobní odpovědnost 
za růst odchodní sítě externích partnerů z 300 na 700 osob. 

 Obchodní vazby na Finanční skupinu České spořitelny. 

 Interní kouč obchodního úseku. 

 Péče o významné klienty – osoby politického, sportovního a kulturního života. 

 Tiskový mluvčí Kateřiny Neumannové 

 

1995 – 1996  JASEKA, s.r.o. vzdělávání     Praha, ČR 

 Školitel a kouč v projektech pro Škoda auto, a.s, Kaučuk Kralupy, Léčebné Lázně Ma-
riánské Lázně a.s.,  

 

1995 – 1996  H- interiér, s.r.o.    Praha, ČR 

Jednatel společnosti, vedoucí marketingu a obchodu, spolumajitel společnosti  

 Rekonstrukce a dekorace interiérů 

 Dodavatelské služby pro interiéry – módní přehlídky, osvětlení, filmové scény 
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1994  – 1995  OSVČ       Slaný, ČR 

Ekonomické a organizační poradenství 

 Prodejce finančních produktů (194 – současnost) 

 Příležitostný prodej a zprostředkování prodeje pro různé subjekty 

 Vzdělávání dospělých – externí lektor Gradua, s.r.o. 

 Zakládání s.r.o. „na klíč“, zajištění pracovníků pro vzniklé společnosti, startovací 
marketingové služby 

 

1995 – 2003: Viceprezident Asociace trenérů sociálně psychologického výcviku 

1998  - 2003: Zákládající člen Asociace mediátorů, praktikující mediátor 

 

Do roku 1994 – důstojník Armády ČR 

Maturita v oboru chovatel koní 

 

VZDĚLÁNÍ  V OBLASTI SOCIÁLNÍ PSY CHOLOGIE (DO ROKU 2000) 

 
1998 – 1999       200 hodin Sociálně psychologický výcvik při Katedře psychologie FF   

  UK, doc. Drlíková Eva, CSc. 

 

1992 – 1995      Postgraduální studium psychologie – obor sociální psychologie, FF UK, Praha, 
 ČR 
    

1992 – 1995        200 hodinový výcvik Sociální dynamiky u doc. Soni Hermochové   

                              (certifikace i licence trenéra sociálních dovedností). 

 

1981 – 1985 Vysoká vojenská škola       Bratislava, ČSSR 
 

 

 
 

 
Michal Havlíček 
leden 2018 


