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talk
FILIP KAHOUN

CEO H1.cz

Sekci rozhovorů s úspěšnými českými manažery začíname 
se šéfem společnosti H1.cz, největší internetové agentu-
ry ve střední a východní Evropě. Filip Kahoun začínal jako 
učitel ve svých rodných Českých Budějovicích a postupně 
se vypracoval na pozici marketingového ředitele úvěrové 
společnosti CETELEM ČR, poté působil v roli ředitele přímého 
prodeje České pojišťovny, marketingového ředitele pojišťov-
ny Generali pro ČR a také marketingového ředitele interne-
tové nákupní galerie MALL pro střední a východní Evropu. 
V současné době vede internetovou agenturu H1.cz a školí 
top manažery velkých fi rem, jak řídit svou osobní značku. Má 
mezinárodní doktorát z ekonomie a jeho týmy získaly řadu 
prestižních ocenění.

Top
management

TEXT: MILAN CHARVÁT
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Vaše kariérní dráha je poměrně rake-
tová. Vypracovat se během pár let ze 
středoškolského učitele do nejvyšších 
pozic v nadnárodních korporacích a ve 
věku 35 let vést největší firmu svého 
druhu v evropském regionu není úplně 
běžný český příběh. Jaký je Váš recept 
na úspěch?
Na tohle téma už byly myslím napsány 
stohy moudrých článků a knih se zaručenou 
pilulkou na štěstí. Ale pokud přeci jen stojíte 
o mou „hraběcí radu“, máte ji mít. Myslím, že 
v první řadě musíte ten úspěch sami od sebe 
očekávat. Je to stav mysli. Stejně tak neú-
spěch. Jak říkal velmi trefně Henry Ford „ať 
už si myslíte, že něco dokážete 
nebo že to nedokážete, pokaž-
dé máte pravdu.“ Osvědčenou 
zkratkou k úspěchu je to, že 
budete dělat věci, které vás 
upřímně baví. Pak totiž budete 
od sebe ten úspěch očekávat 
naprosto přirozeně a nenapadne vás o sobě 
pochybovat, jak máme my Češi v oblibě. 
Myslím, že měl úplnou pravdu nositel 
Nobelovy ceny Albert Schweizer, když tvrdil, 
že „úspěch není klíčem ke spokojenosti, ale 
spokojenost je klíčem k úspěchu.“ Pokud 
máte rádi, co děláte, máte šanci být úspěšní. 

Co vlastně považujete za svůj největší 
pracovní úspěch?
Kdysi se mě na totéž zeptal šéf jedné velké 
firmy, se kterým jsme se bavili o případné 
spolupráci. Asi tehdy celkem logicky oče-
kával, že mu začnu vyjmenovávat pracovní 
„zářezy“ typu: tady se mi povedlo dotáhnout 
miliardu navíc, tady jsem postavil nový 
obchodní model s extrémní profitabilitou 
a tak dále. Možná jsem ho trochu překvapil 
odpovědí, že jsem nejvíce hrdý na lidi, které 
se mi podařilo „vychovat“, a kteří jsou dneska 
hvězdami ve svých oborech. Obchodní 
výsledky jsou super, ovšem mají jednu nepří-
jemnou vlastnost. Jsou extrémně pomíjivé. 
Skoro bych řekl, že korporátní peníze jsou 
jako stravenky. Platí vždycky jen do konce 
roku. Asi se shodneme, že sláva každého 
milionu nebo dokonce miliardy, kterou pro 
svého zaměstnavatele vyděláme, vždy skonči 
s posledním prosincem. Od prvního ledna se 
jede na novo a jako by žádná loňská miliarda 

ani neexistovala. Tohle nepříjemné pravidlo 
u lidí a lidského potenciálu bohudíky neplatí.

Letos jste převzal vedení společnosti 
H1.cz, největší internetové agentury 
ve střední a východní Evropě. Firmu 
úspěšně vybudoval a téměř deset let 
řídil David Špinar, který patří mezi ikony 
českého online trhu. Snažíte se jít v jeho 
stopách?
Bude to znít asi divně, ale nesnažím. David je 
jen jeden. Napodobovat ho nebo se do něj 
stylizovat nepovažuji za dobrý nápad, jen 
bych se ztrapnil. Už proto, že je mezi námi 
jeden zásadní rozdíl: David je špičkový expert 

na online, zatímco já jsem byl vlastnickou 
skupinou GroupM najatý jako výkonný 
manažer. A asi je to i další logický krok v živo-
tě Hájedničky. Ostatně, ředitel nemocnice 
taky nebývá doktor. Je to obvykle manažer, 
který ví, jak vést lidi a jak uhlídat ekonomiku 
příspěvkové organizace. Pro samotný výkon 
lékařské péče má k dispozici řadu odborníků. 
Já jsem ve stejné situaci. Mou rolí manažera je 
vést lidi, kteří jsou - shodou okolností - špičko-
vými experty na internetový marketing. 

Zapojuje se ještě David Špinar do řízení 
firmy?
Ne. 

Co chcete s H1.cz dokázat?
Od tržního lídra se přirozeně očekává, že 
bude posouvat hranice možného. Hájednič-
ka dlouhodobě prokazuje, že na to má 
a myslím, že ještě zdaleka nepředvedla to 
nejlepší, co v ní je. Ten potenciál je stále 
obrovský a já bych ho rád ještě trochu uvol-
nil. Nebudu se při tom soustředit ani tak na 
technologie, jako spíš na lidi. Chci mít na 
palubě sehranou partu, která přesně ví, co 
chce, a nedá pokoj, dokud toho nedosáhne. 
Může to být třeba autorský projekt, který 
se vymkne běžnému agenturnímu modu 
operandi a zarezonuje celým trhem.

Co Vás po nástupu do funkce generálního 
ředitele H1.cz nejvíc zaujalo či překvapilo?
Asi bych to nazval mírně pokřivenou sebere-
flexí týmu. Na jedné straně jsou tu lidé s uni-
kátním know-how, kteří si myslí, že umí jen 
to, co každý druhý. Jeden náš kolega nedáv-
no vystoupil na mezinárodní konferenci 
zaměřené na internetový marketing a svůj 
výkon komentoval slovy: „myslel jsem, že 
děláme standardní věci, ale podle toho, co 
řeší ostatní, jedeme fakt v těžkým nadstan-
dardu“. Na druhé straně se tu občas člověk 
potká s výkonem nehodným ani garážové 
firmy, který je však překvapivě považován za 
profesionální standard tržní jedničky. Mou 

ambicí je narovnat oboje. 
Jak to nízké sebevědomí, tak 
i to přehnané.

Jaký byl pro H1.cz letošní 
rok jako takový?
Turbulentní. Měnili se lidé, 

došlo ke změnám ve firemní struktuře, měnily 
se interní systémy, taky spousta servisních 
i komunikačních procesů a rozhodně nás ještě 
pár změn čeká. Na jediný rok života firmy to 
bylo (a stále) je poměrně velké sousto, místy 
obtížně stravitelné. Obvykle nebývám příz-
nivcem takových revolucí. Spíš se mi osvědčil 
umírněnější evoluční přístup, kterým se mění 
život firmy přirozeně, s menším odporem 
a trvalejším efektem. Nicméně, člověk míní 
a pánbůh mění. Takže navzdory vzletným 
ideám o pozvolnému přerodu nás doběhla 
neuvěřitelná dynamika našeho byznysu a ta 
nás také přiměla rozjet poměrně rozsáhlou 
transformaci, při které se musí celá firma nau-
čit spoustu nových věcí. Nutno říct, že to místy 
není úplně bezbolestný proces. Kolega, který 
je u nás čtvrtým rokem, si nedávno posteskl, 
že takový mazec ještě v Hájedničce nezažil. Je 
to trochu paradox. Online je jedním z nejrych-
leji se vyvíjejících oborů vůbec, a dalo by se 
tedy očekávat, že online firma bude prožívat 
neustálý život ve změně. Jenže to není zdale-
ka tak černobílé. Větší, strukturální změny jsou 
zkrátka i v těch nejdynamičtějších firmách 
doprovázeny určitým napětím a porodními 
bolestmi. Nejsme v tomto ohledu žádnou 
výjimkou. Snažím se tedy i uprostřed silných 
větrných poryvů našlapovat jak nejcitlivěji 
umím. Nakolik se mi to daří, ukáže čas.

A co plány na rok příští, můžete už něco 
prozradit?
To možná trochu předbíháme, neb stra-
tegické diskuse na příští rok nás teprve 
čekají. Co mohu říct s určitostí už teď, že se 
v rámci naší sítě rozjíždí celosvětově velmi 
ambiciózní internetové projekty, na kterých 
se bude Hájednička aktivně podílet. Měly 
by nám rozhodně přinést nové produktové 
a servisní know-how. To je, kromě kvalitních 
lidí, to nejlepší palivo pro růst. A pro lídra 
trhu to platí dvojnásob.

Pojďme nyní přímo k Vám. Kromě vedení 
H1.cz si udržujete i své kurzy o tom, jak 
se stát úspěšnou lidskou značkou. Jak 
jste se k tomu tématu vůbec dostal?
To je delší historie. V roce 2005 jsem na 
vysoké škole napsal absolventskou práci 
s názvem „Člověk jako značka“. Tehdy to bylo 
úplně nové, neprobádané téma a nikdo se 
mu u nás profesionálně nevěnoval. Přestože 
mě tato problematika tehdy velmi fascino-
vala, po dokončení studia jsem ji opustil 
a dlouhých osm let se věnoval pouze svým 
kariérním ambicím. V roce 2013 se dosta-
vilo určité „předávkování“ kariérou, a já se 
pokorně vrátil k myšlence lidských značek. 
Znovu se mi potvrdilo, že jde o mou srdeční 
záležitost. Připravil jsem 
tedy koncept vzdělávacích 
kurzů o tom, jak úspěšně řídit 
lidskou značku a zatím jsem 
svého rozhodnutí ani na vteři-
nu nelitoval. Inspirace druhých 
lidí a práce s jejich osobním 
potenciálem mě maximálně baví a naplňuje.

Jak jsou vaše kurzy úspěšné?
Naštěstí si nemohu stěžovat. Termíny mám 
obsazené na několik měsíců dopředu 
a díkybohu se mi kalendář plní zcela 
samovolně, aniž bych musel někde „leštit 
kliky“ a doprošovat se. Trochu mi hraje do 
karet, že mám poměrně bohaté zkušenosti 
z top managementu velkých firem. To je 
atraktivní deviza jak pro firemní klienty, kteří 
si mě najímají, tak i pro samotné účastníky 
kurzů, protože u školitele není moc typické, 
aby to byl současně praktik. Skoro bych 
řekl, že moje manažerská praxe představuje 
významnou část mé konkurenční výhody. 
Kromě zájmu firem mi dělá velkou radost 

i to, jak mé kurzy hodnotí jejich absolventi. 
Přiznám se, že je pro mě velmi povzbuzující 
hodnocení, které se dlouhodobě drží nad 
hranicí 90%. To je u Čechů úspěch. My moc 
neplýtváme chválou a vysokými známkami. 
O to více si toho vážím. 

Hodláte myšlenku svých kurzů nějak 
dále rozvíjet?
Už delší dobu pracuji na své knize o tom, jak 
efektivně pracovat se svou lidskou značkou, 
aby nám co nejlépe sloužila jak v osobním, 
tak v pracovním životě. Chtěl bych ji dokon-
čit v roce 2015 a nabízet ji absolventům 
svých kurzů, případně ji veřejně vydat. Ale 
ještě v tom nemám úplně jasno. Možná se 
ten záměr ještě vyvine. Každopádně psaní 
knížky mě děsně baví. A vřele doufám, že to 
je i dobrým základem pro to, aby pak bavila 
i své čtenáře.

Dají se vaše školení vůbec skloubit 
s poměrně náročnou rolí CEO v H1.cz?
Když jsme vedli s managementem české 
GroupM diskusi o mém případném angaž-
má v H1.cz, měl jsem jedinou podmínku. 
A sice, že si chci uchovat své kurzy. Tehdy 
mi Jirka Svoboda, můj současný šéf, řekl, že 
když udržím svá školení v rozumné míře, 

která nijak zásadně neomezí výkon mé 
role CEO v H1.cz, tak s tím nemá problém. 
Zatím se to ukazuje jako plně funkční 
řešení. Držím si maximálně dva termíny 
v měsíci, to se prakticky rovná běžnému 
nároku na dovolenou. Navíc to dodává 
mým kurzům i jistou míru vzácnosti. Zatím 
mi to vyhovuje víc, než být takový ten 
„profláklý“, věčný školitel.

Když se tak dlouho držíte na top pozi-
cích v rámci managementu, určitě máte 
nějaký manažerský vzor.
Jasně…Trautenberka. Myslím, že jeho 
koncept: „nestát, nekoukat, dělat“ je zatím 
nepřekonaný. Ale teď vážně. Striktně rozli-
šuji mezi manažerem a lídrem. Někde jsem 

četl docela chytrou myšlenku, že manažer 
říká, jak šplhat po žebříku vzhůru a lídr se 
stará o to, aby byl ten žebřík opřený o správ-
nou zeď. Mezi manažery vzor nemám. Mezi 
lídry mě fascinuje Abraham Lincoln, nebo 
přesněji řečeno to, co o něm vím. Jeho 
osobní charisma, vytrvalost a neskonalá 
moudrost mě docela mocně inspiruje. Zbož-
ňuji i film Lincoln s Daniel-Day Lewisem 
v hlavní roli. Asi bych pro takového člověka 
a jeho myšlenku padl v poli, stejně jako to 
tehdy udělaly statisíce Američanů. 

Kde berete energii a motivaci?
Ze svých vlastních vizí. Přemýšlím o budouc-
nosti, kterou bych chtěl, a ty představy mě 
motivují k tomu, abych začal makat na jejich 
naplnění. Přední český psycholog docent 
Radvan Bahbouh říká, že vize má tendenci 
se naplňovat. Lidé, kteří si neustále v hla-
vě promítají obrázky o své katastrofické 
budoucnosti, musí počítat jednak s tím, že 
budou demotivováni a jednak s tím, že je ta 
jejich naplánovaná katastrofická budouc-
nost dostihne. Já se řadím k těm druhým.

Vaše pracovní aktivity, ať už jde o H1.cz 
nebo o kurzy lidských značek, Vám musí 
zabírat spoustu času. Zbývá Vám ještě 

nějaký na vaše soukromí?
Osobně souhlasím se 
známým heslem, že život je 
otázkou priorit. Každý, kdo 
tvrdí, že na něco nemá čas, 
v podstatě říká, že se tomu 
dobrovolně rozhodl nevě-

novat (a vymyslel si k tomu velmi logický 
příběh, kterým obhajuje sobě i svému okolí, 
proč to nejde). Mě se celkem daří dlouhodo-
bě řídit své osobní i pracovní priority, takže 
si naštěstí dokážu najít čas - kromě práce 
- také na rodinu, koníčky i sport.

A jak vůbec nejraději trávíte svůj volný 
čas?
Vždycky záleží na momentální náladě. 
Někdy je to aktivní odpočinek (kolo, lyže, 
horská turistika, plavání), někdy se zase 
zavřu ve své pracovně a celý den píšu, až 
se ze mě kouří, no a někdy nastane tzv. 
„oblačno až restauračno“, a to pak nevytáh-
nu několik dní paty ze sklípku. Snažím se to 
střídat a vyhnout se tak životní rutině. 
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„Nejvíce hrdý jsem na lidi, které se mi 
podařilo „vychovat“, a kteří jsou dneska 
hvězdami ve svých oborech.“

„Mým manažerským vzorem je Trauten-
berk. Myslím, že jeho koncept: „nestát, 
nekoukat, dělat“ je zatím nepřekonaný.“


