
Finanční ředitel roku 2019

Autoklub ČR, Opletalova 1337, Praha – Nové město
23. června 2021



Finanční ředitel roku 2019

• 18.00 – 18.30 Welcome drink

• 18.30 – 20.00 Vyhlášení finančního ředitele roku 2019
• Představení a historie ocenění Finanční ředitel roku
• Představení nominovaných finančních ředitelů
• Vyhlášení 3 nejlepších finančních ředitelů za rok 2019

• Vystoupení Markéty Fassati, české sopranistky a multižánrové zpěvačky

• 20.00 – 21.00 Neformální diskuse, raut, ochutnávka vína a ukončení večera

CFO Services s. r. o. La vie



Kalendář akcí Klubu finančních ředitelů 2021
Business Continuity Management
• Partner večera: SAP Česká republika
• Datum a místo konání: 9. 6. 2021, 18 hod., Celetná 3, Praha 1

Vyhlášení Finančního ředitele roku 2019
• Partneři večera: SAP Česká republika, CFO Services, La Vie
• Datum a místo konání: 23. 6. 2021, 18 hod., Autoklub ČR, Opletalova 1337, Praha – Nové město

Sportovní manažerské hry za účasti zástupců fotbalového klubu SK Slavia Praha 
• Partner večera: Pražská energetika, a. s.
• Datum a místo konání: 4. 8. 2021, 17 hod., Golf Hostivař & Bistro Green, U Golfu 565, 109 00 Praha 15

XII. Ročník Prezidentského CFO golfového turnaje Greensgate Golf & Leisure Resort – „Zážitkový golf, ze kterého se neodchází…“
• Partneři turnaje: Klenoty Aurum
• Datum a místo konání: 8. 9. 2021, 9 hod., Greensgate Golf & Leisure Resort, Horomyslická 1/1, Nová Huť, 330 02 Dýšina

Dopad předpokládaného výsledku voleb do ekonomiky a daňového systému ČR
• Partneři večera:
• Datum a místo konání: 22. 9. 2021, 18 hod., Klub finančních ředitelů, Celetná 3, Praha 1 



Kalendář akcí Klubu finančních ředitelů 2021
Noční golfový turnaj Hostivař – Texas Sramble dvojic
• Partneři turnaje: Klenoty Aurum
• Datum a místo konání: 13. 10. 2021, 18.30 hod., Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 15

Výroční konference Excellence in Finance a vyhlášení Finančního ředitele roku 2020 a projektu roku 2020
• Partneři konference a večera: SAP Česká republika
• Datum a místo konání: Datum: 3. 11. 2021, 9 hod. - 22 hod., Autoklub ČR, Opletalova 1337, Praha – Nové město

Prognóza ekonomického vývoje pro roky 2022–2023 spojená s výsledky průzkumu Klubu finančních ředitelů na téma strukturální krize české ekonomiky
• Partneři večera:
• Datum a místo konání: 24. 11. 2021, 18 hod., Klub finančních ředitelů, Celetná 3, Praha 1 

Vánoční setkání na téma – Blýskání na nové časy české kultury, aneb co nám COVID vzal a dal?
• Partneři večera: innogy
• Datum a místo konání: 1. 12. 2021, 18 hod., Autoklub ČR, Opletalova 1337, Praha – Nové město



Držitelé ocenění Finanční ředitel roku ČR
• 2005 František Lambert, Česká televize 
• 2006 Dušan Baran, Česká spořitelna 
• 2007 Luboš Černý, České aerolinie 
• 2008 Radomír Šimek, Siemens 
• 2009 Václav Dostál, Vítkovice Holding 
• 2010 Michal Nebeský, České dráhy 
• 2011 Martin Novák, ČEZ 
• 2012 Patrik Choleva, Skanska 
• 2013 Jiří Postolka, Severočeské doly 
• 2014 Daniel Buryš, Kofola CS 
• 2015 Tomáš Kouřil, O2 Czech Republic 
• 2016 Martin Brix, LeasePlan
• 2017 Juraj Strieženec, Kiwi.com 
• 2018 Marian Rašík, PFNonwovens Holding
• 2019 Pavel Horský, EP Energy, Energetický a průmyslový holding



Marian Rašík
Group Chief Financial Officer
PFNONWOVENS Holding, s.r.o.
Dosažené úspěchy v roce 2019

• Úspěšné provedení společnosti PEGAS NONWOVENS procesem veřejné nabídky na odkup akcií ze strany minoritního 
akcionáře

• Přemístění sídla veřejně obchodované holdingové společnosti z Lucemburska do ČR a stažení akcií z burzy cenných 
papírů ve Varšavě

• Spoluúčast na přípravě a realizaci historicky největší CZ akvizice v USA (koupě výrobních závodů v USA a Číně ze skupiny 
First Quality Group)

• Finanční řízení skupiny PFN s obratem přes USD 600mil a 5 výrobními závody na 4 kontinentech (ČR, USA, Čína, Egypt, 
JAR)

• Integrace procesů finančního řízení, vytvoření jednotného controllingového a reportingového systému ve skupině PFN

• Příprava a realizace první konsolidované účetní závěrky skupiny PFN za rok 2018

Finanční ředitel roku 2018



Finanční ředitel roku 2019 - přehled nominací



Jiří Postolka
Group Chief Financial Officer
Sev.en Energy, AG
Dosažené úspěchy v roce 2019

• akvizice 100 % v Alpiq Generation CZ ve výši 313 mil. CZK

• dokončeno převzetí 50 % akcií pěti elektráren ve Velké Británii a Austrálii (InterGen N.V.)

• zvýšení provozní efektivity skupiny o 4 %, získání externího bankovního kapitálu pro rozvoj skupiny a další 
růst

• zajištění finanční stability skupiny

• restrukturalizace a konsolidace skupiny, příprava na zahraniční expanzi



Tomáš Procházka
Chief Financial Officer
Accolade Holding
Dosažené úspěchy v roce 2019

• Finanční řízení skupiny Accolade s portfoliem 31 moderních průmyslových parků šetrným k životnímu 
prostředí na čtyřech aktivních evropských trzích v celkové hodnotě přesahující 1,4 miliardy EUR

• Za rok 2019 dokázal Accolade Holding vykázat čistý obrat na úrovni 37,6 milionů EUR 

• Expanze aktivit Accolade do dalších zemí a realizace nových projektů v České republice, Polsku, Německu a 
na Slovensku.

• Dokončení outsourcingu účetnictví projektových společností vlastněných Fondem Accolade

• Hodnota dokončených nemovitostí v rámci Fondu byla 551 milionů EUR 

• Druhý rok v řadě umístění Accolade v žebříčku Financial Times 1000 Europe's Fastest Growing Companies.



Pavel Horský
Chief Financial Officer/Member of the Board

EP Energy, a. s./EPH a. s.
Dosažené úspěchy v roce 2019

• Rekordní růst tržeb   + 23 % (+ 1,5 miliardy EUR)

• Meziroční růst EBITDA + 11 % (+ 2,1 miliardy EUR)

• Robustní provozní a finanční výkonnost

• Několik strategických akvizic (podzemní skladování plynu v Bavorsku, elektrárny na biomasu Fusine, Kilroot
a Ballylumford v severním Irsku, portfolio konvenčních i obnovitelných elektráren ve Francii od společnosti 
Uniper a Tynaghská plynárna v Irské republice)

• konsolidovaný poměr čistého dluhu 2,6x EBITDA (ve srovnání s 2,9x v roce 2018) představuje konzervativní 
úroveň, což řadí EPH mezi nejméně zadlužené energetické skupiny v Evropě 



Milan Kucharčík
Ředitel Financí & Administrativy
VETROPACK MORAVIA GLASS, a. s.
Dosažené úspěchy v roce 2019

• Úspěšné finanční řízení české pobočky holdingu VETROPACK v roce 2019, dosažení historicky nejvyšších 
hodnot v ukazatelích EBIT a CASH FLOW, pátý navazující rok vytvoření dvouciferné EBIT marže (při trvale 
rostoucím EBITu), meziroční růst EBITDA o 12% na 611 mil. Kč při obratu 2,404 mil. Kč

• Hlavní hybatel úspěšné implementace optimalizačního programu v oblasti posílení finanční stability, růstu 
produktivity práce a růstu hodnoty pro akcionáře v roce 2019, pátý navazující rok nárůstu EQUITY RATIO 
české pobočky na hodnotu 75.4 %

• Aktivní podíl na úspěšné transformaci informačního systému SAP na SAP S/4 HANA v průběhu druhého 
pololetí 2019

• Implementace nových zásadních parametrů hodnocení výkonnosti firmy (např. ROOCE) jak do řízení, 
motivačního systému a efektivního reportingu 



David Zajonček
Group Chief financial officer
BRANO GROUP, a. s.
Dosažené úspěchy v roce 2019

• Sjednocení metodiky a výkaznictví controllingového reportingu v celé skupině (vč. závodů v Rusku a Číně)

• Rozšíření automatizace tvorby reportingu v rámci společností se sídlem v ČR, vč. sjednocení účetní 
metodiky

• Rekonstrukce účetnictví a implementace ERP a CO u jedné z významných dceřiných společností

• BRANO - úspěšné ukončení kontroly SFU, obhájení zejména v oblasti TP, IP a uplatňovaných slev v rámci 
R&D výdajů (33 projektů)

• Spoluúčast na přípravě reorganizace celé skupiny

• Finanční výsledek hospodaření zejména v oblasti výnosů z derivátových operací (hedging) 



Jan Bolek
Finanční ředitel
DEK a. s.
Dosažené úspěchy v roce 2019

• finanční řízení firem skupiny DEK, s meziročním růstem konsolidovaných tržeb o 9 % a překonáním 
obratového milníku 20 mld. CZK

• financování investic skupiny do rozšiřování a zkvalitňování obchodní sítě prostřednictvím bankovních 
úvěrů a nové emise dluhopisů

• hodnocení potenciálních akvizic a implementace finančního řízení do společností akvírovaných v 
předchozích letech

• rozvoj interního informačního systému pro podporu rozhodování na všech manažerských úrovních



Finanční ředitel roku 2019 – TOP 3 CFO‘s



Pavel Horský
Chief Financial Officer/Member of the Board

EP Energy, a. s./EPH a. s.
Dosažené úspěchy v roce 2019

• Rekordní růst tržeb   + 23 % (+ 1,5 miliardy EUR)

• Meziroční růst EBITDA + 11 % (+ 2,1 miliardy EUR)

• Robustní provozní a finanční výkonnost

• Několik strategických akvizic (podzemní skladování plynu v Bavorsku, elektrárny na biomasu Fusine, Kilroot
a Ballylumford v severním Irsku, portfolio konvenčních i obnovitelných elektráren ve Francii od společnosti 
Uniper a Tynaghská plynárna v Irské republice)

• konsolidovaný poměr čistého dluhu 2,6x EBITDA (ve srovnání s 2,9x v roce 2018) představuje konzervativní 
úroveň, což řadí EPH mezi nejméně zadlužené energetické skupiny v Evropě 

Finanční ředitel roku 2019



Milan Kucharčík
Ředitel Financí & Administrativy
VETROPACK MORAVIA GLASS, a. s.
Dosažené úspěchy v roce 2019
• Úspěšné finanční řízení české pobočky holdingu VETROPACK v roce 2019, dosažení historicky nejvyšších 

hodnot v ukazatelích EBIT a CASH FLOW, pátý navazující rok vytvoření dvouciferné EBIT marže (při trvale 
rostoucím EBITu), meziroční růst EBITDA o 12% na 611 mil. Kč při obratu 2,404 mil. Kč

• Hlavní hybatel úspěšné implementace optimalizačního programu v oblasti posílení finanční stability, růstu 
produktivity práce a růstu hodnoty pro akcionáře v roce 2019, pátý navazující rok nárůstu EQUITY RATIO 
české pobočky na hodnotu 75.4 %

• Aktivní podíl na úspěšné transformaci informačního systému SAP na SAP S/4 HANA v průběhu druhého 
pololetí 2019

• Implementace nových zásadních parametrů hodnocení výkonnosti firmy (např. ROOCE) jak do řízení, 
motivačního systému a efektivního reportingu 

Finanční ředitel roku 2019 – 2. místo



Tomáš Procházka
Chief Financial Officer
Accolade Holding
Dosažené úspěchy v roce 2019

• Finanční řízení skupiny Accolade s portfoliem 31 moderních průmyslových parků šetrným k životnímu 
prostředí na čtyřech aktivních evropských trzích v celkové hodnotě přesahující 1,4 miliardy EUR

• Za rok 2019 dokázal Accolade Holding vykázat čistý obrat na úrovni 37,6 milionů EUR

• Expanze aktivit Accolade do dalších zemí a realizace nových projektů v České republice, Polsku, Německu a 
na Slovensku

• Dokončení outsourcingu účetnictví projektových společností vlastněných Fondem Accolade

• Hodnota dokončených nemovitostí v rámci Fondu byla 551 milionů EUR 

• Druhý rok v řadě umístění Accolade v žebříčku Financial Times 1000 Europe's Fastest Growing Companies

Finanční ředitel roku 2019 – 3. místo



Partneři Klubu



Partner Klubu finančních ředitelů



Partner Klubu finančních ředitelů

CFO Services s. r. o.
Klíčové aktivity společnosti:

• Zajištění organizačního a produkčního servisu Klubu finančních ředitelů

• Vyhledávání talentů, manažerů a ředitelů v oblasti finančního řízení

• Poradenství v oblasti strategie, nové obchodní modely a řízení výkonnosti

• Zvyšování hodnoty firmy, exitová strategie

• Krizový a dočasný management manažerských pozic

• Konvergence a digitalizace napříč odvětvími

• Test insolvence

• Likvidace firmy



La vie
bistro beef shop, Mánesova 13, Praha 2
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