
 

 

 

PROFIL SPOLEČNOSTI
M.C.TRITON je největší česká poradenská společnost,
poskytující služby podnikatelům a manažerům,
je součástí středoevropské skupiny
TRITON Holding SE

PŘÍBĚH

Společnost M.C.TRITON přímo působí na českém, slovenském a ruském trhu, projektově pak ve většině zemí Evropy. 
Byla založena v roce 1990. Svým obratem, počtem spolupracovníků, šíří a kvalitou poskytovaných služeb, intenzitou 
vývoje původního know-how i pozorností věnovanou společenské odpovědnosti a etice poradenských služeb je lídrem 
lokálního trhu. V této roli působí také v mezinárodní síti European Independent Consulting Group.

Téměř pětadvacetiletý podnikatelský příběh společnosti je zajímavý souladem kontinuity i dynamiky.

Čtvrtstoletí M.C. TRITON je ukázkou věrnosti klientům, věrnosti smyslu a etice poradenské branže, věrnosti myšlence 
podnikání jako vytrvalé a poctivé tvorbě hodnot.
Příkladem dynamiky může být diverzifikační strategie spoluvlastníků. Do portfolia jejich aktivit patřily v letech 
1998 -2007 investice do developerských projektů. Jejich objem pod značkou T.Geo  se přiblížil jedné miliardě českých 
korun. Od roku 2006 je podnikatelská seberealizace bohatší o rozvoj biotechnologické společnosti LentiKat’s a její 
ambice na globálním trhu. 

Dynamiku a růst působení v poradenském byznysu dokládá aktuální struktura celé skupiny TRITON. Vedle 
M.C.TRITON, spol. s r.o. jsou její součástí M.C.TRITON Slovakia, spol. s r.o., TRITON Hunters,  spol. s r.o. a nejnověji také 
TRITON Holding, SE. Posláním této evropské 
společnosti je rozšiřovat působení na zahraničních 
trzích – poskytováním výhradních licencí, 
zakládáním zahraničních dcer nebo účastí
v partnerských firmách. Nejčerstvějším příkladem je 
licenční partnerství s ruskou společností MC 
Consulting OOD.

Součástí příběhu jsou i jeho hlavní protagonisté
– spoluzakladatelé a partneři společnosti a klíčoví 
manažeři.  Spolu s Miloslavou Umlaufovou (†2007) 
společnost založili Luděk Pfeifer a Pavel Vosoba, v roce 
2002 se jejím dalším partnerem stal Radoslav Tesař. Víc 
než dvacet let rozvíjejí ve firmě svou kariéru také Jan 
Šícha, současný výkonný ředitel, a Hana Brodilová, 
finanční ředitelka skupiny. Za svůj úspěch ale TRITON 
vděčí každému ze skoro 400 kolegů, kteří v jeho barvách 
pracovali a pracují. 

M.C.TRITON, spol. s r.o.
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Česká republika

www.mc-triton.cz

http://mc-triton.cz/


VIZE POSLÁNÍ

Partner pro změny – pro vítězné strategie firem a obcí

HODNOTY

Růst, individuální výkon, spolupráce, odvaha a slušnost.

Podstatou podnikatelské filozofie společnosti 
M.C.TRITON jsou její hodnoty. Jasně demonstrují 
priority, v nichž se potkávají zájmy klientů, vlastníků, 
zaměstnanců a managementu. Transparentnost, shoda
a etika v zájmech všech stran jsou základem dlouhodobé 
prosperity firmy.

vlastní lokální
společnosti  

licenční 
partneři  

projektová 
konsorcia

holding pro evropský
 obchod

Nejobdivovanější česká poradenská společnost v roce 2012, 2013 a 2014.

M.C.TRITON byla zařazena i do prestižního projektu Mapa úspěchu, představujícího cca 70 nejúspěšnějších 
českých firem za období od r. 1989 do současnosti.

Ocenění ČEKIA Stability Award (kategorie v rámci žebříčku CZECH TOP 100, která měří stabilitu společností 
– zdroj: www.cekia.cz).

1. místo v soutěži Firma roku hlavního města Prahy 2008, 3. místo v celorepublikovém finále soutěže Firma 
roku 2008.

Největší česká poradenská společnost (zdroj: Ipsos Tambor, 2009).

Nejrychleji rostoucí společnost v oboru (Štika českého businessu za rok 2007 v oborovém žebříčku v sekci 
Vzdělávání, na 57. – 58. místě v žebříčku TOP 100 nejrychleji rostoucích firem – zdroj: Coface Czech).

Ocenění TOP 10 Manažer roku 2005 a Manažer odvětví 2005 pro L. Pfeifera (zdroj: Manažerský svazový fond).

Držitel ocenění TOP CZECH QUALITY 1. stupně v podnikatelské soutěži Nejlepší podnikatel, manažer
a firma ČR (zdroj: www.npmf.cz, 2010).

Držitel certifikátu systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000 v plném rozsahu služeb.

Člen E-I Consulting Group, která sdružuje významné evropské poradenské firmy
(www.ei-consultinggroup.com).

OCENĚNÍ
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ZMĚNY PRO VÍTĚZNÉ STRATEGIE FIREM A OBCÍ

Standard Inteligentní město je inovativní přístup (průvodce) k řízení obcí a úřadů, je impulsem pro 
konstruktivní spolupráci a prostředkem k dialogu mezi městy, občany, investory, zaměstnavateli, 
neziskovými organizacemi a zástupci občanské společnosti v regionu. 

LASVIT - výrobce uměleckých skleněných plastik a lustrů - pomohli jsme změnit jeho organizační 
strukturu, zkrátit proces toku zakázky firmou, zavést nový systém odměňování a kompetenční model
- výsledkem bylo zvýšení obratu i marže u klíčových zákazníků.

ČSOB Pojišťovna - pro tohoto klienta jsme realizovali celou řadu projektů - z oblasti firemní a personální 
strategie, interní komunikace, hodnocení efektivity prodejní sítě, mystery shoppingu, vzdělávání
a personálního rozvoje, hodnocení a motivování zaměstnanců.

Ministerstvo zemědělství ČR - připravili jsme projekt analýzy personálních procesů. Cílem projektu bylo  
zhodnotit personální procesy na ministerstvu, nastavit kompetenční modely (na základě revize stávajících 
pracovních náplní zaměstnanců), vyhodnotit informace, získané od vedoucích zaměstnanců (týkající se  
zejména požadavků na kvalifikaci pracovníků).

ZAJÍMAVÉ A INSPIRATIVNÍ PROJEKTY

Vzdělávací a personální služby

Poradenství v rámci

investičních projektů

Mediální poradenství a tréning

Vyhledávání zaměstnanců

obch. a franchisových partnerů

Vzdělávání a rozvoj

Efektivita výroby

Firemní strategie

Business Oriented HR
Optimalizace procesů

Zvyšování konkurence-

schopnosti fi
rem a regionů

Zvyšování výkonu obchodu

EPCM

Redukce provozních nákladů

Controlling

Interim Management

Stakeholder

Management

Změna fire
mní kultury

Mezigenerační spolupráce

Efektivita obchodu

SLUŽBY M.C.TRITON A TI, KTEŘÍ JE VYUŽÍVAJÍ



ZMĚNY PRO VÍTĚZNÉ STRATEGIE FIREM A OBCÍ

M.C.TRITON, spol. s r. o. TRITON Hunters, spol. s r. o. T.GEO, a. s.

M.C.TRITON Slovakia, spol. s r. o. LentiKat‘s a. s. M.C.Consulting

Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Skorkovská 673, 198 00 Praha 9 – Kyje
Česká republika Česká republika Česká republika
IČ: 49622005 IČ: 27122476 IČ: 26152088
Tel.: +420 255 710 600 Tel.: +420 255 710 660 Tel.: +420 255 710 606
Fax: +420 255 710 699 Fax: +420 255 710 699 Fax: +420 255 710 699
E-mail:  E-mail:  
Web:  Web:  

Klincová 20, 821 08 Bratislava Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 105082 Moskva, Rusko
Slovenská republika Česká republika 2ya-Tverskaya-Yamskaya, 2
IČ.: 35884061 IČ: 27447618 +7 (495) 225 51 46
Tel.: +421 255 569 547 Tel.: +420 255 710 680 E-mail:  
E-mail:  Fax: +420 255 710 699 Web:  
Web:  E-mail:  

Web:  

info@mc-triton.cz info@mc-triton.cz
www.mc-triton.cz www.mc-triton.cz

info@mc-consulting.ru
info@mc-triton.sk www.mc-consulting.ru

www.mc-triton.sk info@lentikats.eu
www.lentikats.eu

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

PARTNEŘI M.C.TRITON

SPOLEČNOSTI SKUPINY

SKUPINA TRITON 

Mimo M.C.TRITON jsou v rámci skupiny TRITON  sdruženy ještě tyto společnosti:

TRITON Hunters
Společnost zajišťuje poradenské a personální služby v oblasti vyhledávání lidí, obchodních
a franchisových partnerů.

M.C.TRITON Slovakia
Společnost zajišťuje poradenské služby pro podnikatele a manažery na Slovensku.

M.C.Consulting
Společnost zajišťuje poradenské služby pro podnikatele a manažery v Rusku.

T.GEO
Developerská společnost, realizující projekty v oblasti komerční bytové výstavby.

LentiKat‘s
Společnost se zabývá Biotechnologií lentikats, která představuje originální způsob enkapsulace 
bakterií, enzymů a mikroorganismů do tzv. Biokatalyzátoru lentikats. Biotechnologie lentikats byla 
objevena prof. Dr. Klausem-Dieterem Vorlopem na německé univerzitě v Braunschweigu, jejím využitím 
v průmyslových aplikacích se ale začala zabývat česká firma, na jejíž činnost od roku 2006 navazuje 
společnost LentiKat's a.s.
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