ČSOB (IČ 00001350)
Organizační a personální změny
Hlavní změny v organizační struktuře ČSOB platné od 1.1.2009 proti stavu k 1.10.2008:
1) V oblasti řízení Lidské zdroje a transformace (vrchní ředitel Petr Hutla) byl zrušen přímo podřízený útvar
Organizace a jeho vnitřní útvary změnily podřízenost - Organizační rozvoj byl začleněn do útvaru Řízení
lidských zdrojů a Řízení procesů do útvaru Management consulting. Útvar Řízení požadavků ICT a
projektová kancelář zůstal začleněn do Lidských zdrojů a transformace.
2) Výkonným ředitelem útvaru Informační systémy (v přímé řídící podřízenosti vrchního ředitele Petra Hutly)
se stal od 1.1.2009 pan Bart Saverwyns.
Bart Saverwyns, MSc. (1971)
Výkonný ředitel Informační systémy
Absolvoval Universitu v Gentu se specializací počítačové techniky a počítačových sítí v roce 1994 ( Master of Applied
Science). Po krátkém působení v softwarové konzultační společnosti vstoupil v roce 1996 do KBC a postupně byl
zodpovědný za celou škálu ICT programů v rámci IT sekce. V roce 2005 se stal výkonným manažerem KBC se
zodpovědností implementace ICT skupiny KBC. Od října 2007 byl jako expatriot KBC převeden do ČSOB do funkce
vedoucího vývoje ICT. Od 1.1.2009 je výkonným ředitelem útvaru Informační systémy.

3) Oblast řízení PSB a přímé bankovnictví (vrchní ředitel Jan Lamser) byla od 1.1.2009 přejmenována na
Masový trh a zahrnuje 5 přímo řízených útvarů: Obchod a distribuce masového trhu (výkonná ředitelka
Vlasta Dolanská), Přímé finanční služby (výkonný ředitel Zbyněk Vrbata), Inovace a vývoj (výkonný ředitel
Petr Jaroš), Segmentový marketing masového trhu (výkonný ředitel Miroslav Seidl) a Podpora obchodu
masového trhu (od 1.1.2009 výkonný ředitel Jiří Zahálka).
Jiří Zahálka, Ing. (1965)
Výkonný ředitel Podpora obchodu masového trhu
Absolvoval Technickou universitu v Liberci v roce 1988. Po krátkém působení v podnicích Tesla Jihlava a Avia Letňany
nastoupil v roce 1994 do IPB na pozici operátor Helpdesku, odkud po zapracování přešel na pozici Aplikačního
manažera. Později zastával různé ICT manažerské pozice ve skupině, které podporovaly obchodní útvary. V letech
2004-2008 řídil útvar Vývoje produktů a podpůrných aplikací, v rámci kterého byl zodpovědný za dodávku aplikací pro
oblast Credits, Payments, Finanční trhy, Reporting a aplikací na platformě dot.net technologie. Od 1.1.2009 se stal
výkonným ředitelem útvaru Podpora obchodu masového trhu.

4) Ředitelem útvaru Platební produkty a služby (v přímé řídící podřízenosti vrchního ředitele Karla Svobody)
se stal od 1.1.2009 pan Tomáš Koníček.
Tomáš Koníček, Bc. (1971)
Ředitel Platební produkty a služby
Absolvoval VŠ Bankovní institut obor Bankovní management v roce 2004. Od roku 1993 pracoval v bývalé Agrobance
a.s. a od roku 1998 v GE Money Bank postupně jako specialista na implementaci bankovních produktů až vedoucí Back
Office Treasury a zahraničního bankovního styku. V letech 2004-2006 jako Operations Manager vedl Back Office
skupiny GE Money (GE Money Bank, GEM Multiservis a Auto). Od konce 2006 byla odpovědnost Senior Operations
Managera rozšířena dále na Back Office SME. Od 1.1.2009 působí v ČSOB jako ředitel útvaru Platební produkty a
služby.

V Praze dne 9.1.2009

