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Jaroslav Hanák

Kariérní dráha Jaroslava Hanáka je spojená s dopravou 
a `Prostějovem. I přes pracovní vytížení si Jaroslav Hanák na
jde čas na osobní koníčky, mezi které patří například softbal, 
cyklistika nebo sběratelství náprstků a dopravních známek. 
Díky této obdivuhodné všestrannosti dosáhl významných 
postů a funkcí nejen v oblasti hájení zájmů zaměstnavatelů 
v České republice, ale i v Evropě. Jaroslav Hanák je taktéž 
držitelem několika odborných ocenění a je považován za 
uznávanou personu ve svém oboru.

LauDatIo k poctě pana Jaroslava Hanáka při příležitosti 
jeho vyznamenání Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále 
českého, za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.
 
S Jaroslavem Hanákem mne spojuje více než dvacet let práce 
v profesních organizacích. Během této doby jsem měl možnost 
ho nejen blíže poznat jako odborníka, ale především jako 
člověka.

Když jsem byl osloven, abych sepsal a přednesl laudatio k jeho 
poctě, přijal jsem to jako výzvu ukázat, jaký je.

Mezinárodně uznávaný specialista v dopravě, úspěšný pod
nikatel v oboru, prezident Svazu průmyslu a dopravy, orga
nizace, která hájí zájmy českých průmyslníků a je partnerem 
vrcholných ústavních činitelů, vlády, vedení krajů a dalších 
institucí. Vedoucí zahraničních misí podnikatelů, které tvoří 
doprovod prezidenta, premiéra či ministrů, při nich se setkává 
a jedná s nejvyššími představiteli hostitelských zemí a vždy 
důsledně hájí zájmy své vlasti a českého průmyslu. Rovněž tak 
při jednáních v Bruselu.

obdivuji jeho schopnost a energii s jakou prosazuje zájmy 
a potřeby zaměstnavatelů na domácí scéně.

Je výborný řečník, když ho posloucháte, tak víte, že se nejed
ná o líbivá slova a populistické fráze, ale vyřčené je myšleno 
upřímně, slova mu vycházejí takříkajíc ze srdce.

Vážím si jeho skromnosti, přímosti, zodpovědnosti, spolehli
vosti a také, že dané slovo platí, což bohužel v naší společnos ti 
není pravidlem. Při všem pracovním vytížení je ještě vášnivým 
filatelistou; vážím si jeho vztahu k rodině a aktivitám v re
gionu.

Především bych však chtěl říci, že Jaroslav Hanák je člověk 
v pravém smyslu „člověčenství“, jak o něm psal Karel Čapek. 
a to je ta nejlepší vizitka pro každého, které se jí dostane.

Jan Wiesner 
prezident Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů  ČR

Jaroslav Hanák má dopravu v krvi. otec byl řidičem prostějovského 
ČSaD a tak se s podnikem zaměřeným na osobní a nákladní do
pravu seznamoval už od dětství. a zůstal mu věrný po celý život.

Vystudoval ekonomiku dopravy a spojů na VŠE v Praze. Po pro
moci v roce 1977 začal pracovat v už zmíněném prostějovském 
podniku. opustil ho jen na několik málo let, když v roce 1981 na 
čas přešel do podnikového ředitelství s. p. ČSaD Brno.

Počátkem 90. let se do Prostějova vrátil, když vyhrál výběrové 
řízení na ředitele v té době už samostatného prostějovského pod
niku. Po jeho transformaci na akciovou společnost FtL (First trans
port Lines) se stal jejím předsedou představenstva, prezidentem 
a od roku 1996 i majoritním vlastníkem.
 
od začátku 90. let Jaroslav Hanák rozšiřoval své osobní profesní 
aktivity. Po založení asociace dopravních, spedičních a servisních 
firem Čech, Moravy a Slezska v roce 1991 byl zvolen jejím prezi
dentem. Stal se také viceprezidentem sdružení ČESMaD Bohe
mia. od roku 2003 je prezidentem Svazu dopravy a od roku 2011 
prezidentem Svazu průmyslu a dopravy.

Je místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tri
partity) za stranu zaměstnavatelů a podnikatelů, členem pod
výboru pro dopravu Hospodářského výboru PČR a také porad
cem prezidenta Miloše Zemana pro průmysl a dopravu. Kromě 
toho je viceprezidentem řídící rady pro osobní autobusovou do
pravu Světové organizace silničních dopravců se sídlem v Žene
vě a členem dopravního výboru BuSINESSEuRoPE se sídlem 
v Bruselu.
 
Jaroslav Hanák získal řadu českých i mezinárodních podnikatel
ských ocenění. Jeho profil byl zařazen v publikaci „21 nejvý znam
nějších osobností českého byznysu“.


