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Přestupy

ČSOB

Jiří Střelický • generální ředitel
a předseda představenstva

Jiří Střelický, současný člen představenstva ČSOB Pojišťovny zodpovědný za oblast řízení Divize životního a neživotního
pojištění, se od 1. prosince 2018 stane generálním ředitelem a předsedou představenstva ČSOB Pojišťovny. Ve funkci vystřídá Vladimíra Bezděka, který se rozhodl
skupinu ČSOB opustit. Jiří Střelický působí v ČSOB od roku 2016. Předtím od roku
2007 působil v různých manažerských
a vedoucích pozicích ve skupině Generali
Česko a Polsko. Cenné zkušeností si přináší také ze společnosti McKinsey, ve
které působil mezi lety 2005 a 2007. Jiří
vystudoval magisterský obor diskrétní
matematika na Masarykově univerzitě
v Brně. Tituly M.A. a Ph.D. v oboru ekonomické teorie získal v CERGE-EI v Praze.
Poté pokračoval ve studiu na University
of Berkeley a také na University of Bonn.

Nano Energies
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Stanislav Chvála • CEO

Novým CEO české energetické a technologické firmy Nano Energies je od začátku listopadu Stanislav Chvála. Dosud
pracoval v pozici ředitele pro strategický
rozvoj. Jeho cílem je přidat další spotové
trhy, na kterých firma obchoduje s elektřinou, rozšířit možnosti využití energetické flexibility pro průmyslové zákazníky a také představit v Česku inovace
v podobě sdílení elektřiny mezi domácnostmi. Stanislav Chvála přišel do společnosti v březnu 2018, aby se věnoval zejména rozvoji chytrého řízení elektrické flexibility výrobců a rozšíření nabídky
pro běžné spotřebitele v Česku i v zahraničí, včetně produktů peer-to-peer sdílené elektřiny. Stanislav má za sebou práci například pro ČEZ Esco, Siemens nebo
pro bankovní domy Lloyds a Morgan
Stanley v Londýně.
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Dentons

Michal Hink • vedoucí partner pro ČR
Michal Hink byl jmenován vedoucím partnerem Dentons pro Českou republiku na
základě jednomyslné volby všemi partnery pražské kanceláře. Jeho tříleté funkční období začne 1. ledna 2019. Hink je partnerem a vedoucím nemovitostní praxe
v pražské kanceláři Dentons. Má 18letou
praxi v oblasti transakcí a developmentu
velkých nemovitostních celků v České republice, na Slovensku a v regionu střed-

ní a východní Evropy. Pravidelně poskytuje poradenství při akvizicích a prodejích
nemovitostních projektů, jejich financování a pronájmech, při výstavbě logistických a tzv. built-to-suit projektů, a to včetně souvisejících regulatorních otázek.
Prestižní nezávislé hodnotící publikace,
jako jsou Chambers Europe a The Legal
500, ho řadí mezi přední realitní právníky
v České republice.

TPA

Jan Líbal • senior manager oddělení
ERP služeb
Jan Líbal (33) nastoupil do TPA do pozice senior manager a byl pověřen vedením
oddělení ERP služeb a správou nové služby poradenské společnosti TPA – implementace ERP systému Helios Orange. TPA
se stala partnerskou společností Asseco
Solutions, dodavatele ERP systémů
Helios. Pod vedením Jana Líbala bude
ERP systém v kombinaci s dlouholetou
zkušeností TPA v poradenství v oblasti

ekonomických agend, skladového hospodářství a obchodu znamenat pro klienty
společnosti vysokou přidanou hodnotu
a vítanou pomoc v době robotizace a digitalizace. Jan Líbal má více než deset let
praxe se systémem ERP a do společnosti
TPA přešel z Asseco Solutions. Jan Líbal
hovoří anglicky a ve svém volném čase
se věnuje rybaření, cestování a IT technologiím.

Taylor Wessing

Adam Dvořáček • advokát
Lukáš Míša • advokát

Mezinárodní advokátní kancelář Taylor
Wessing opět otevřela svou pobočku v moravské metropoli Brně, aby tak vyhověla rostoucím požadavkům klientů i lokální poptávce po advokátních službách.
Pobočka získala významnou posilu ve
dvou nových zkušených advokátech s lokálními znalostmi Adamem Dvořáčkem
(40) a Lukášem Míšou (38). Dvořáček i Míša
studovali právo na Masarykově univerzitě v Brně a mají zkušenosti jakožto interní právníci, působili též v pozici asistentů
soudců Nejvyššího správního soudu České
republiky (Míša) a Nejvyššího soudu České
republiky (Dvořáček), mají i dlouholetou
praxi v advokacii. Několik posledních let
působili společně jako partneři v advokátní kanceláři Advokáti Černá Pole.

Foxconn Technology

Stephen McKenna • výkonný ředitel

Vedení závodu Foxconn Technology
v Kutné Hoře se od 1. listopadu ujal
Stephen McKenna. Dlouholetý zaměstnanec Foxconnu strávil 17 let v Pardubicích,
kde pomáhal rozjíždět řadu obchodních
aktivit a provozů a zároveň zastával globální vedoucí pozice. Do března 2018 pracoval jako provozní ředitel v pardubickém
závodě, odkud se přesunul do kutnohorské divize, aby se připravil na svou novou
roli. Stephen McKenna během svého působení ve Foxconnu zastával řadu provozních a technických pozic a získal mnoho
zkušeností se zámořskými závody v Asii
i Americe. Vystudoval mechatroniku na
skotské Reid Kerr College a ve Foxconnu
absolvoval mnoho profesních kurzů,
v rámci kterých získal i Six Sigma Black
Belt. Ve své nové funkci vystřídá McKenna
dalšího Skota, Alana Macintyra, který
před svým odchodem do důchodu vedl
kutnohorský závod téměř sedm let.
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