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Příloha č. 4
Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných
společností členů dozorčí rady, členů představenstva a vedoucích zaměstnanců ČSOB:
(stav k 30.6.2006, resp. k 1.7.2006)
Členové dozorčí rady:
Jan Švejnar (2.10.1952)
Předseda dozorčí rady
Graduoval v oboru průmyslových a pracovních vztahů na Cornellově Univerzitě, získal doktorát (Ph.D.) v ekonomii na univerzitě
v Princetonu. Je nezávislý ekonom, žijící od roku 1970 v zahraničí. Od roku 1992 svou pracovní kapacitu rovnoměrně rozděluje mezi pobyt
v Praze a v USA. Ve své akademické kariéře se věnuje zejména tranzitivním ekonomikám a obecně ekonomickému rozvoji. Je profesorem
na University of Michigan Business School.
Členství v orgánech jiných společností: William Davidson Institut (výkonný ředitel), Centrum pro ekonomickou vědu, výzkum a vzdělání CERGE UK (předseda správní rady), Fakulta sociálních věd UK (člen vědecké rady), člen správní rady Nadace BOHEMIAE v likvidaci
Jan Vanhevel (10.9.1948)
Člen dozorčí rady
Doktorát práv získal na Katolické univerzitě v Lovani (Leuven) a na Vlámské ekonomické univerzitě VLECHO promoval v oboru finančního
managementu. Od roku 1971 až dosud působil v různých manažerských pozicích v sektoru finančních služeb. Získal rozsáhlé zkušenosti v
útvarech právních služeb, v úvěrové oblasti, v řízení korporátního bankovnictví a procesního managementu. Od dubna 1996 je členem
výkonného výboru Kredietbank a po její fúzi s dalšími subjekty, která dala vzniknout KBC se stal (v červnu 1998) vrchním ředitelem a
členem Exekutivního výboru KBC Bank. Nejnověji byl jmenován generálním ředitelem Středoevropské divize KBC, který je zodpovědný za
řízení bankovních a pojišťovacích aktivit KBC Group v 5 zemích střední Evropy.
John Hollows (12.4.1956)
Člen dozorčí rady
Získal absolutorium v oboru ekonomika a právo na Sydney Sussex Colledge na univerzitě v Cambridge. Jeho profesní kariéra je spjata s
bankovnictvím a působením v průmyslových a obchodních komorách. Zkušenosti v oblasti finančních služeb získával v Barclays Bank v
Londýně a v Taipei (Tchajwan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji, Singapuru a Budapešti. Zastával vysoké manažerské pozice v úvěrových
útvarech a v exportním financování, v korporátním a investičním bankovnictví a v oblasti treasury. Zaměřoval se též na oblast řízení
nákladů. Od srpna 2003 do dubna 2006 byl generálním ředitelem K&H Bank (Skupina KBC) v Budapešti. Do dozorčí rady ČSOB přichází
jako manažer Středoevropské divize KBC Group.
Patrick Vanden Avenne (15.2.1954)
Člen dozorčí rady
Vystudoval ekonomické vědy a právo na Katolické univerzitě v Lovani (Leuven) a graduoval na Stanford Univerzity v USA v oblasti business
administration. Vlastní a sám řídí několik firem v potravinářském a dřevozpracujícím průmyslu a v logistice. Jako významný akcionář KBC
se od roku 1993 podílí na správě Skupiny KBC, prošel orgány holdingu Almanij NV (mateřské společnosti Skupiny KBC), společnosti
Gevaert NV a posléze orgány KBC Banky a KBC Pojišťovny. Po fúzi společnosti Almanij s KBC se v roce 2005 stal ředitelem KBC Bank NV
a je členem Výboru auditu KBC Bank. Patrick Vanden Avenne je rovněž členem správních rad Katolických univerzit v Lovani a v Kortrijku a
působí v řídících výborech Vlámského svazu zaměstnavatelů („VOKA“) a belgické federace potravinářského průmyslu („Bemefa“).
Anne Fossemalle (16.3.1964)
Členka dozorčí rady
Absolvovala Institut National Agronomique v Paříži, složila „Masters Degree in Engineering“ na Ecole Nationale du Genie Rural des Eaux et
des Forets a rovněž „Masters Degree in Economics“ na Stanfordské univerzitě v USA. V letech 1989-1993 pracovala v třetí největší
francouzské bance Credit National. Od roku 1993 pracuje v EBRD, v letech 1993-1994 byla členkou týmu zabývajícího se projekty v oblasti
zemědělství, v letech 1994-1997 pracovala na pozici Principal Banker v týmu pro Maďarsko. V současné době pracuje v týmu pro finanční
instituce v EBRD (Londýn) na pozici Senior Banker a v kompetenci má významné investiční projekty.
Členství v orgánech jiných společností: NLB, BRD (Rumunsko), FUIB (Ukrajina), Ukraine Fund (Ukrajina)
Riet Docx (15.9.1950)
Členka dozorčí rady
Absolvovala ekonomii na Antverpské univerzitě. V letech 1976 až 1994 pracovala v institucích působících v bankovnictví a pojišťovnictví zastávala řídící funkce v Benelux Bank a v pojišťovacích společnostech Omniver NV a Omniver Leven NV. Od roku 1994 je paní Riet Docx
zaměstnaná v KBC. V lednu roku 2005 byla jmenována výkonnou ředitelkou zodpovědnou za koordinaci bankovních činností ve
středoevropských zemích na ředitelství KBC pro střední Evropu.
František Hupka (13.4.1971)
Člen dozorčí rady volený zaměstnanci
Od roku 1991 pracuje v ČSOB jako pracovník podpory IT. Od roku 2002 působí jako předseda podnikového výboru odborové organizace
ČSOB.
Ing. Libuše Gregorová (25.7.1959)
Členka dozorčí rady volená zaměstnanci
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Do ČSOB nastoupila v roce 1989. V letech 1996 – 1998 zastávala manažerskou pozici
v oblasti IT. Od roku 1989 působí jako analytička a vývojářka aplikací IT. Od 1.1.2006 je manažerkou útvaru Úvěry a dokumentární platby.
Členství v orgánech jiných společností: Bytové družstvo Vojáčkova 612 (členka představenstva)
Ing. Martina Kopecká (19.9.1969)
Členka dozorčí rady volená zaměstnanci
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V ČSOB pracuje od roku 1994 na pobočce v Pardubicích. Od roku 2002 působí na pozici
firemní bankéřka pro oblast Retail/SME této pobočky.
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Členové představenstva:
Ing. Pavel Kavánek (8.12.1948)
Předseda představenstva a generální ředitel
Absolvent VŠE a The Pew Economic Freedom Fellowship na Georgetown University. V ČSOB pracuje od roku 1972, od roku 1991 je
členem představenstva banky a od roku 1993 je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČSOB.
Členství v orgánech jiných společností:: místopředseda dozorčí rady ČMSS, člen dozorčí rady společností ČSOB Asset Management a
ČSOB Investiční společnost, prezident České bankovní asociace, předseda dozorčí rady Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97
Ing. Petr Knapp (7.5.1956)
Člen představenstva a vrchní ředitel
Absolvent VŠE. Do ČSOB přišel v roce 1979. Od roku 1984 pracoval v Teplotechně Praha, a.s., nejprve jako zástupce ředitele a později
jako ředitel odboru zahraničních vztahů. V roce 1991 se vrátil do ČSOB a byl jmenován nejprve ředitelem odboru financování velkých
podniků ČSOB, později ředitelem úvěrového úseku. Od roku 1996 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB - od 1.5.2006
vrchním ředitelem útvaru Korporátní bankovnictví.
Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady O.B.HELLER, člen představenstva Hospodářská komora Hlavního města
Prahy, člen správní rady VŠ umělecko-průmyslová
Mgr. Jan Lamser (8.12.1966)
Člen představenstva a vrchní ředitel
Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, VŠE a Ecole des Hautes Etudes Commerciales v Paříži. V ČSOB působí od roku 1995, od roku
1997 je členem představenstva. V roce 1998 se stal ředitelem strategického rozvoje a od roku 1999 je členem představenstva a vrchním
ředitelem ČSOB - od 1.5.2006 vrchním ředitelem útvaru PSB a přímé bankovnictví.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ČMSS
Philippe Moreels (25.2.1959)
Člen představenstva a vrchní ředitel
Získal univerzitní vzdělání zaměřené na počítačové a sociální vědy v Belgii, studium obchodního řízení na Solvay Business School
ukončeno diplomem Handelsingenieur Solvay. Pracovní kariéru začal jako analytik penzijního fondu v Unilever Group a zde také pracoval
jako vnitřní auditor. Dále po dobu sedmi let pracoval jako vedoucí Back office ve skupině Standard Chartered Bank/Westdeutsche
Landesbank. Od roku 1993, do vstupu do ČSOB, pracoval v Tatra bance Bratislava na Slovensku, nejprve jako operační manažer a od roku
1998 jako člen představenstva. Od 1.3.2002 je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB - od 1.5.2006 vrchním ředitelem útvaru
Distribuce.
Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady společností Hypoteční banka, ČSOB Leasing, ČSOB distribution, ČSOB
d.s.s. a ČSOB Stavebná sporiteľňa (do 25.7.2006); člen dozorčí rady společností ČSOB Asset Management, ČSOB Asset Management,
správ. spol., ČSOB Poisťovňa a ČSOB Investiční společnost
Patrick Daems (21.4.1948)
Člen představenstva a vrchní ředitel
Získal univerzitní vzdělání zaměřené na ekonomické vědy na U.F.S.I.A. (University Antwerp) v Belgii a titul M.B.A. z University v USA.
Nejprve pracoval pro OSN, poté v belgické pobočce First Interstate Bank. Od roku 1980 pracoval jako její reprezentant ve Frankfurtu.
V dalších letech pracoval jako vedoucí korporátního bankovnictví banky v Los Angeles. Od roku 1987 do roku 1992 byl zaměstnán u Swiss
Bank Corporation v USA jako manažer v Jihozápadní korporátní bankovní divizi. Od roku 1992 byl zaměstnancem Kredietbank (která se
stala později součástí KBC Bank) nejprve jako vedoucí reprezentant v Los Angeles, potom v Bruselu jako vedoucí korporátní divize ústředí.
Od roku 1997 byl generálním manažerem mezinárodního bankovnictví v ústředí banky v Bruselu.
Od 1.4.2002 je členem představenstva a vrchním ředitelem v ČSOB - od 1.5.2006 vrchním ředitelem útvaru Řízení financí a rizik.

Vedoucí zaměstnanci:
Ing. Jiří Kovář (15.6.1964)
Výkonný ředitel Interní audit
Absolvoval VŠB Ostrava. V letech 1986-1991 v Pragoinvestu, 1992-1998 v KPMG ČR jako manažer auditu, 1999-2001 v GE Capital Bank
jako manažer Interního auditu. Od roku 2001 pracuje v ČSOB.
JUDr. Ing. Ján Lučan, Ph.D. (18.9.1972)
Ředitel Právní služby
Absolvoval právnickou fakultu UK, VŠE v Praze. Postgraduální studium práv v roce 2002. Od roku 1995 pracoval jako finanční ředitel
v První Hypoteční s.r.o., Praha. Od roku 1997 pracoval jako právník v IPB a od roku 2000 v ČSOB v útvarech Restrukturalizace, později
Podpora bankovních operací.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady Bankovní holding v likvidaci, místopředseda dozorčí rady ČSOB Leasing,
předseda dozorčí rady BESEDA Praha v likvidaci, člen představenstva Auxillium, člen statutárního orgánu Tee Square Limited, organizační
složka (v ČR)
Ing. Jakub Černý (8.2.1974)
Ředitel Compliance
Absolvoval VŠE v roce 1999. V rámci postgraduálního studia získal diplom v oboru mezinárodního obchodu na Universitě v Bristolu, UK.
V letech 2000-2001 pracoval jako manažer auditu v PWC. Od května 2002 pracoval v auditu ČSOB, naposledy ve funkci hlavní auditor
finančních trhů. Ředitelem Compliance jmenován k 1.7.2005.
Členství v orgánech jiných společností: předseda výboru Společenství vlastníků Finská 1, Praha 10
Ing. Petr Hutla (24.8.1959)
Vrchní ředitel Lidské zdroje a služby
Absolvoval ČVUT-FEL. V letech 1983-1993 v Tesle Pardubice – od roku 1991 jako ekon. náměstek. Od roku 1993 v ČSOB jako ředitel
hlavní pobočky Pardubice, 1997-2000 jako ředitel hlavní pobočky Praha 1, od roku 2001 do května 2005 vrchní ředitel útvaru Korporátní
klientela. Od 1.6.2005 do 30.4.2006 působil v pozici vrchního ředitele pro Personální a strategické řízení, od 1.5.2006 je vrchním ředitelem
útvaru Lidské zdroje a služby.
Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva Hyporeal Praha, místopředseda správní rady Divadla Archa, o.p.s., předseda
dozorčí rady RETIA, člen představenstva MULTISYS GROUP (společnost v konkurzu, rezignace z představenstva podána v roce 1997,
změna v OR nepromítnuta)
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Ing. Kateřina Legnerová, MBA (11.5.1965)
Výkonná ředitelka Řízení lidských zdrojů
Vystudovala obor Anorganická chemie na VŠCHT, poté se rekvalifikovala na bankovnictví, kde pracuje od roku 1991.
Do ČSOB nastoupila v roce 1996. Nejprve zastávala pozici ředitelky regionální pobočky Poštovní spořitelny v Plzni, následně působila jako
výkonná manažerka řízení operačních rizik. V roce 2005 přešla do regionu Praha jako oblastní ředitelka. Počínaje 1.1.2006 působí v pozici
výkonné ředitelky útvaru Řízení lidských zdrojů.
Ing. Pavel Caisl (2.4.1959)
Výkonný ředitel Strategie a organizace
Absolvoval ČVUT-FEL a v roce 1990 získal titul Ph.D. na ČVUT-FEL. V letech 1990-1991 pracoval ve WestLB, 1991-1994 ve VÚB
Bratislava jako management consultant, systémový architekt, 1994-1995 pracoval v Komerční bance jako senior consultant – implementace
strategie a výběr nového informačního systému pro investiční bankovnictví. V letech 1995-1997 ve VÚB Bratislava jako management
consultant, systémový architekt a projektový manažer. V ČSOB pracuje od roku 1999 postupně jako konsultant a projektový manažer, od
1.3.2004 jako výkonný ředitel útvaru Strategie a organizace.
Ing. Petr Vocetka (21.12.1955)
Ředitel Kancelář
Absolvoval ČVUT. V letech 1981-1985 v Úřadu pro normalizaci a měření, 1985-1987 na MZV, 1987-1990 na Stálé misi při OSN, v letech
1990-1999 gen. ředitel Chequepoint a.s. Od 1.12.2000 působí v ČSOB jako ředitel útvaru Kancelář.
PhDr. Milan Tománek (1.10.1956)
Výkonný ředitel Externí komunikace a vztahy k investorům
Absolvoval Fakultu žurnalistiky UK a v letech 1994-1998 Graduate School of Banking – University of Colorado. V letech 1979-1991 jako
redaktor v Čs. televizi, 1991-1993 manažer ve World Phone, 1993-1999 jako tiskový mluvčí v ČSOB, poté v letech 1999-2000 v ČNB jako
ředitel odboru veřejných informací. Od roku 2000 v ČSOB jako výkonný ředitel pro oblast komunikace.
Členství v orgánech jiných společností: člen správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Ing. Jolana Neterdová (6.4.1975)
Výkonná manažerka Interní komunikace
Absolvovala VŠE, v roce 2004 ukončila MBA studium na CMC DE PAUL UNIVERSITY OF CHICAGO v USA. Od roku 1994 – 2000
pracovala jako Trainee Ausbildung v Commerzbank AC, od roku 2000-2004 v KPMG ČR jako senior consultant. V ČSOB pracuje od
17.6.2004.
Členství v orgánech jiných společností: ECON C&S s.r.o. (společník)
Ing. Petr Březina (9.5.1977)
Výkonný manažer Firemní kultura
Absolvoval ČZU v Praze. V ČSOB působí od roku 2002, nejprve pracoval v Korporátním segmentu, kde zavedl a řídil poptávkový systém
rozvoje zaměstnanců a Balanced ScoreCard, od roku 2005 spolupracoval na transformačních projektech Modrého efektu, věnujících se
převážně oblasti Řízení lidských zdrojů, dále působil v pozici poradce vrchního ředitele Petra Hutly. Od 1.1.2006 je výkonným manažerem
útvaru Firemní kultura.
Ing. Zbyněk Vrbata (11.9.1967)
Výkonný ředitel Centrální služby
Absolvoval VŠE v Praze a získal titul MBA na Manchester University of Business Studies na pražské pobočce v roce 1995. Pracoval jako
vedoucí ekonom oblastního závodu Pražské komunikace, a.s. V ČSOB pracuje od roku 1996 - v útvaru Ohrožené úvěry na řešení
speciálních případů, dále jako vedoucí projektu Change Management Program (ZIP), ředitel projektu Transakce – technicko-organizační
zajištění převzetí IPB včetně transferu aktiv do ČKA, jako ředitel Ohrožených úvěrů a v současnosti jako výkonný ředitel Centrálních
služeb.
PhDr. Mgr. Tomáš Jaroš (13.9.1976)
Výkonný manažer Obchodní podpora
Absolvoval FSV UK v roce 2000. Od roku 1999 pracoval v IPB, poté v ČSOB - od roku 2000 jako Management Consultant pro strategii
ČSOB, od dubna 2004 do května 2005 byl manažerem pro analýzy trhu a od června 2005 výkonným manažerem pro marketinkové služby a
reporting obchodní divize Retail/SME. Od 1.5.2006 je výkonným manažerem útvaru Obchodní podpora.
Členství v orgánech jiných společností: Společenství vlastníků domů č.p. 1736 -1740 Břevnov (člen statutárního orgánu)
Mgr. Martin Jarolím, Ph.D. (16.3.1972)
Ředitel Retailový marketing a segmenty
Absolvoval PF UK v roce 1995 a získal Ph.D. na CERGE v roce 2000. Do ČSOB nastoupil 1.11.2000 jako analytik v Management
Consulting Retail/SME. Od ledna 2003 pracoval jako výkonný manažer v Management Consulting pro Retail/SME, od 1.5. 2006 je ředitelem
útvaru Retailový marketing a segmenty.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady Nadace CERGE-EI
Ing. Aleš Pospíšil, MBA 30.9.1970)
Ředitel SME marketing a segmenty
Absolvoval VŠE v roce 1993. MBA na Prague International Business school získal v roce 1998. Od roku 1993 do oku 1998 pracoval jako
Management Accountant v divizi Food v UNILEVER. Od roku 1998 do roku 2002 působil v CITIBANK jako ředitel SME Marketing.
Od dubna 2002 pracoval v ČSOB v manažerských pozicích v oblasti retail/SME, od 1.5.2006 je ředitelem útvaru SME marketing a
segmenty.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady O.B.HELLER (od 4.7.2006)
Ing. Miroslav Dvořák (20.7.1970)
Výkonný ředitel Privátní bankovnictví
Absolvoval ČZU ekonomika, Praha. V letech 1993-1997 v ČSOB jako asset manager, 1997-2001 v Patria Asset Management jako ředitel.
Od roku 2002 v ČSOB.
Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady RenoEnergie
Geert DeKegel (22.5.1962)
Výkonný ředitel Řízení pobočkové sítě retail/SME
Absolvoval Katolickou univerzitu v Lovani, fakultu sociologie v roce 1985. Od roku 1989 v Kredietbank. V letech 1988-1996 pracoval jako
manažer v retailové pobočce, 1996 ředitel retailové pobočky KBC, od roku pracuje 1999 v ČSOB. Od 1.5.2006 je vrchním ředitelem útvaru
Bankovní a investiční produkty.
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RNDr. Ilona Hlavešová (14.1.1956)
Ředitelka Platební služby a operace
Absolvovala UK - matematicko-fyzikální fakultu. V letech 1988-1995 působila jako profesorka na gymnáziu - informační technologie,
v letech 1995-1998 v Expandia Finance jako vedoucí a ředitelka Back Office; od roku 1998 v ABN AMRO Bank jako vedoucí Back Office a
od roku 2001 v ČSOB jako ředitelka Zpracování transakcí finančních trhů, poté Back Office finančních a kapitálových trhů, Zpracování
operací, Platební služby a operace.
Ing. Zdeněk Lustig (4.3.1956)
Výkonný ředitel Informační systémy
Absolvoval VUT v Brně a Graduate School of Banking, University of Colorado, USA. V letech 1980-1991 působil v ČNB jako manažer v IT
systémech, 1991-1995 v Komerční bance jako projektový manažer. V letech 1995-2000 působil v Komerční pojišťovně jako generální
ředitel a předseda představenstva, v letech 2000-2002 v Credit Suisse Life and Pensions pojišťovny jako generální ředitel a předseda
představenstva. Od roku 2002 v ČSOB Pojišťovně jako ředitel IT a člen představenstva, členství ukončeno k 16.10.2005. Od 17.10.2005
pracuje v ČSOB.
Peter Roebben (28.7.1966)
Výkonný ředitel Korporátní bankovnictví
Absolvoval Master of Law na Universitě v Lovani. V roce 1990 ukončil MBA studium na Universitě v Ghentu (Belgie). V roce 2003
absolvoval Inter Alpha Banking Programme, INSEAD, Fontainebleau (Francie). Nejdříve pracoval v Joined Kredietbank NV jako praktikant,
poté Head of the International Corporate Desk na londýnské pobočce, Head of Representative Office v Madridu. Od roku 1998 pracoval
v KBC, nejdříve v Bruselu jako Account Manager in the Multinational Clients Division, poté jako Head of Corporate and Institutional Banking
for France v Paříži. Od roku 2005 pracuje v ČSOB.
Ing. Marek Ditz (16.9.1972)
Výkonný ředitel Specializované a institucionální bankovnictví
Absolvoval VŠE, v roce 1999 ukončil studium Swiss banking School v Zurichu. V ČSOB je od roku 1993 jako praktikant. V ČSOB působil
postupně v pozicích komerční pracovník, vedoucí klientského a úvěrového oddělení, ředitel odboru podnikové klientely, ředitel
Restrukturalizace, ředitel útvaru Podpora bankovních operací, výkonný ředitel Korporátní specializované financování.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady společností Crystalex a. s., Sklárny Kavalier a.s., Sklo Bohemia, Bankovní
Holding a.s., v likvidaci a Stavby silnic a železnic a.s., člen představenstva Auxilium a.s., člen statutárního orgánu Tee Square Limited,
organizační složka v ČR, místopředseda statutárního orgánu Bytové družstvo OLGA, družstvo
Ing. Tomáš Novák (27.7.1965)
Vrchní ředitel Finanční trhy
Absolvoval VŠE. Od roku 1987 pracuje v ČSOB postupně v odboru akreditivů, odboru peněžních a devizových transakcí, od roku 1995 jako
ředitel odboru peněžních a devizových transakcí, od roku 1998 ředitel útvaru Finanční trhy.
Mgr. Petr Jaroš, Dr. (29.2.1968)
Výkonný ředitel Řízení aktiv a pasiv
Absolvoval MFF UK. V letech 1991-1994 v AV ČR jako vědecký odborný pracovník. Od roku 1994 pracuje v ČSOB postupně jako komerční
pracovník, hlavní metodik, mentor-člen týmu v rámci programu Change Management (ZIP), výkonný ředitel odboru Řízení aktiv a pasiv .
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady Hypoteční banka
Ing. Vlasta Dolanská (22.10.1956)
Výkonná ředitelka Poštovní spořitelna
Absolvovala VŠE. V letech 1979-1989 v SBČS, v roce 1990 v Komerční bance. Od roku 1990 v IPB, poté v ČSOB jako inspektor v pobočce
České Budějovice, ředitelka pobočky Tábor, poté pobočky České Budějovice, od roku 2000 ředitelka oblastní pobočky Praha-střední Čechy,
nyní jako výkonná ředitelka Poštovní spořitelny.
Ing. Leila Goulliová (7.9.1974)
Přímé bankovnictví - pověřena řízením
Absolvovala VŠE v roce 1999. V letech 1999-2000 pracovala jako vedoucí účetnictví fondů NEWTON FM. Od roku 2000 je v ČSOB –
nejprve v oblasti restrukturalizace ČSOB, od roku 2003 do roku 2004 - analytik procesů platebních služeb, od dubna 2004 - manažer pro
platební služby, karty a elektronické bankovnictví, od 1.1.2005 - manažer pro řízení strategických projektů PEB a od 1.9.2005 - ředitelka
Platební služby, nyní jako ředitelka útvaru Rozvoj obchodních příležitostí; od 16.4. 2006 je pověřena řízením útvaru Přímé bankovnictví.
Členství v orgánech jiných společností: členka dozorčí rady První certifikační autorita
Ing. Michal Štefek (14.8.1967)
Výkonný ředitel Finance
Absolvoval VŠE. V letech 1990-1991 pracoval v Chemapolu, od roku 1991 jako auditor v KPMG a od roku 1997 v GE Capital Bank jako
vedoucí kvality, akviziční a integrační manažer, manažer pro finance a plánování, finanční kontrolor. Od roku 2003 je v ČSOB.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady společností ČSOB Pojišťovna a HK, a.s., společník MB SERVICE, s.r.o.
Koen Wilmots (24.7.1964)
Výkonný ředitel Úvěry
Absolvoval Katolickou univerzitu v Lovani, fakultu práv. Postgraduální studium v oblasti evropského práva. V letech 1992-1997 pracoval
jako vedoucí oddělení úvěrů v Merca Lease, SRN; v letech 1997-1999 v Kredietbank v korporátní pobočce v Duesseldorfu, SRN, jako
Relationship Manager; od 1999 v ČSOB jako KBC expatriot v různých manažerských funkcích v oblasti korporátních úvěrů, od 1.2.2005
výkonným ředitelem útvaru Úvěry a ohrožené pohledávky (nyní Úvěry).
Ing. Vít Hruška (18.5.1969)
Výkonný ředitel Řízení rizik
Absolvoval VŠE v roce 1993. Od roku 1994 působí v oblasti řízení rizik, nejprve v letech 1994-2000 v rámci IPB, později v ČSOB v týmu
zodpovědném za integraci řízení rizik IPB do ČSOB a od roku 2001 jako výkonný manažer Řízení strukturálních rizik. Od 1.11.2005
výkonným ředitelem útvaru Řízení rizik.
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Ing. Subodh Kumar, Ph.D. (31.10.1968)
Ředitel Centrální nákup a logistika
Absolvoval Technickou univerzitu v Brně a získal titul MBA na Nottingham University ve Velké Británii v roce 1997. V letech 1992-1997
pracoval jako konzultant a přednášející na Technické univerzitě v Brně; od roku 1997 v KPMG jako konzultant v Praze, od roku 1999
v Rotterdamu. Od roku 1999 pracoval v Unipetrolu jako manažer distribuční sítě a člen představenstva. Od roku 2003 v ČSOB.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady společností PORCELAN HOLDING a BOHEMIA CRYSTALEX TRADING
Ing. Daniel Kollár (1.12.1969)
Vrchní ředitel ČSOB SR, pobočky zahraniční banky
Absolvoval Slovenskou Technickou a Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě. V letech 1993-1994 pracoval ve společnosti ELV.S.Senec jako
manažer vývozu, v letech 1994-1996 v OPUS Trading a.s. jako člen představenstva a generální ředitel. V letech 1997-2004 v ČSOB
Leasing SR jako předseda představenstva a generální ředitel. Od 1.6.2004 pracuje v ČSOB.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady společností ČSOB Stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing (SR), ČSOB distribution,
ČSOB Asset Management, správ. spol. a.s. a RVS, předseda dozorčí rady Business Center
Ing. Boris Kullman (30.10.1966)
Ředitel Finanční trhy a treasury SR
Absolvoval VŠE, Bratislava. Pracoval v Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu, v Slovenské státní spořitelně jako asistent v
úseku devizového a kapitálového trhu, chief dealer, ředitel úseku devizového a kapitálového trhu a generální ředitel divize Treasury, v ING
Capital Markets Praha jako zástupce ředitele v útvaru Corporate Finance, v ING Baring Securities Slovakia jako zástupce ředitele v útvaru
Corporate Finance, ve Slovenská poisťovně jako náměstek ředitele sekce podnikatelských aktivit, od roku 1997 v ČSOB pobočce v SR jako
ředitel útvaru.
Ing. Branislav Straka Ph.D. (28.10.1967)
Ředitel Retailová distribuce SR
Absolvoval Slovenskou Technickou a Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě. V letech 1993-1994 působil v oblasti marketingu nejprve ve
Vydavatelství Gemini, s.r.o.a v letech 1994-1999 v ČSOB v pobočce v SR (naposledy jako ředitel Marketingu SR). V letech 1999 a 2003
pracoval v ČSOB postupně jako ředitel projektu retailového bankovnictví v SR, ředitel pro soukromou klientelu, malé a střední podniky v SR,
ředitel pro soukromé a obchodní klienty v SR. V letech 2003 -2005 byl členem představenstva společnosti HVB Bank Slovakia
zodpovědným za retailové bankovnictví a poté od května 2005 do června 2006 byla generálním ředitelem společnosti Poisťovňa Cardif
Slovakia. Od 1.7.2006 je ředitelem útvaru Retailová distribuce SR.
Členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva Poisťovňa Cardif Slovakia od 22.7.2005 do 31.7.2006 (rezignace na
Valné hromadě společnosti)
Ing. Libor Bosák (17.5.1965)
Ředitel Bankovní a investiční produkty SR
Absolvoval VŠE v Praze. V letech 1987-1994 pracoval v ČKD Dukla, 1994-1995 v leasingové a obchodní společnosti Corfin. V letech 19952004 působil v ČSOB Leasing jako výkonný ředitel pro finanční řízení a místopředseda představenstva ČSOB Leasing (ČR), poté v roce
2004 přešel do zahraniční pobočky ČSOB v SR jako ředitel útvaru Úvěrové riziko a ohrožené úvěry SR. Od 1.7.2006 je ředitelem útvaru
Bankovní a investiční produkty SR.
JUDr. Ľuboš Ondrejko (30.3.1972)
Vrchní ředitel Korporátní bankovnictví SR
Absolvoval právnickou fakultu v Košicích. Pracoval v AG Banka, a.s. Banská Bystrica v roce 1997 jako ředitel právního odboru, v roce 1998
na pozici ředitele odboru rizikových úvěrů. Od 1.8.1999 do 30.4.2005 pracoval ve VÚB, a.s. Bratislava, kde vykonával tyto pozice: do
30.9.2000 - ředitel odboru řízení pohledávek, od 1.10.2000 do 31.3.2002 - ředitel odboru financování firemní klientely, od 1.4.2002 - ředitel
odboru Malé a střední podniky, od 1.5.2005 - vrchní ředitel útvaru Korporátní a SME klientela SR. Od 1.7.2006 je ředitelem útvaru
Korporátní bankovnictví SR.
Členství v orgánech jiných společností: do 20.7.2006 člen dozorčí rady ČSOB Leasing (SR)
Ing. Rastislav Murgaš (17.5.1970)
Ředitel Finance, lidské zdroje a služby SR
Absolvoval Slovenskou Technickou Univerzitu v Bratislavě. Pracoval v Pirelli jako finanční ředitel a byl zodpovědný také za finanční řízení
společnosti v Rakousku, Slovensku a Maďarsku. Od 1.8.2004 do 30.6.2006 působil v ČSOB jako ředitel útvaru Provoz SR. Od 1.7.2006 je
ředitelem Finance, lidské zdroje a služby SR.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady Business Center, jednatel společností OLYMP RM spol. s.r.o. a HANSA
International spol. s.r.o.
Změny od 1.8.2006:
Od 1.8.2006 přebral pan Hendrik (Rik) Scheerlinck (50) dosavadní odpovědnosti Patricka Daemse (58) za řízení financí a rizik a stal se
vrchním ředitelem banky a je navrhován i za člena představenstva ČSOB (banky).
Hendrik (Rik) Scheerlinck (6.1.1956)
Vrchní ředitel Řízení financí a rizik
Státní příslušník Belgie
Získal univerzitní vzdělání v oblasti práva, resp. ekonomie na Katolické univerzitě v Leuvenu (absolvoval 1979, resp. 1980). První pracovní
zkušenosti získával v právnické firmě v Leuvenu a od roku 1984 působí v Kredietbank, resp. v KBC. Bankovní kariéru začal v ústředí banky
v Bruselu a postupně zastával různé manažerské pozice v reprezentacích a pobočkách banky v Evropě (generální ředitel operací KBC
v Německu; člen představenstva Merca Lease Německo, společnost Skupiny KBC), v Asii (manažer reprezentace Kredietbank v Taipei na
Tchajwanu) a ve Spojených státech (úvěrový poradce pobočky v New Yorku, regionální manažer v Atlantě). Do ČSOB přešel z pozice
generálního manažera KBC North America v New Yorku.
Christof De Mil, MBA (5.9.1973)
Výkonný ředitel Pobočky Retail/SME od 1.8.2006
Absolvoval Gent Rijksuniversiteit - Applied Economic Sciences v roce 1995. MBA INSEAD 2006. Od roku 1995 do roku 1999 pracoval jako
Branch Manager v Kredietbank NV, 2000 - 2002 Branch Manager - Retail/Commercial Banking KBC, 2003 - 2005 Cluster Manager Retail/Commercial Banking KBC; 2005-2006 INSEAD.
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