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Jedinečná platforma pro sdílení nejlepší praxe, diskusi, ale také pro neformální setkávání. 

Klub finančních ředitelů funguje už 16 rokem a jeho cíle jsou stále stejné – vytvářen a sdílet tu nejlepší praxi 
v oblasti strategie a řízení, reagovat na rychle se měnící prostředí, nové trendy napříč odvětvími, ale také na 

různé výkyvy ekonomiky, což je právě teď aktuální. 

Pro sdílení nejlepší praxe Klub organizuje každým rokem více než dvanáct akcí formou diskusních setkání na 
aktuální témata, kde jsou našimi hosty úspěšní manažeři, generální a finanční ředitelé, zástupci politické 
reprezentace, prezidenti, premiéři, ministři, ale také lékaři, zástupci kultury či církve. 

Mezi naše vlajkové lodi řadíme Výroční konferenci Excellence in Finance, vyhlášení nejlepšího finančního 
ředitele roku a projektu roku, nově také IT projekt roku ve spolupráci s CACIO. 

Protože jsme si vědomi potřeby vyvážení obchodního, společenského a sportovního života organizujeme také 
zážitkový Prezidentský golfový turnaj, ze kterého se neodchází, noční golfový turnaj a sportovní manažerské hry 
za účasti významných sportovců České republiky. Sportovní manažerské hry jsou díky Nadaci skupiny ČEZ také 
charitativní akcí a výtěžek je každoročně věnován ve prospěch Švejcarova nadačnímu fondu dětem – Karlov. 

K nezapomenutelným zážitkům řadíme tradiční vánoční setkání, které pořádáme ve spolupráci se společností 
innogy Česká republika a bývá spojené s uměním a kulturou a výrobou tradičních perličkových vánočních ozdob 
od společnosti Rautis z Poniklé zapsaných na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva 
UNESCO. 
 
Strategie, směřování a dohled nad aktivitami Klubu zajišťuje Rada Klubu, která má 9 členů.  
 
• Dean Brabec, prezident Klubu, jednatel společnosti CFO Services s. r. o., autor projektu Strategic 

Partnership; 
• Martin Novák, člen představenstva, zástupce pro provoz a ředitel divize finance, ČEZ, a. s., 

viceprezident Klubu; 
• Aleš Barabas, člen představenstva, Bohemia Properties, a.s., viceprezident Klubu; 
• Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel, O2 Czech Republic a. s.; 
• Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel, Pražská energetika a. s.; 
• Lucie Urválková, místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka, UNIQA pojišťovna a. s.; 
• Patrik Choleva, CFO Skanska Central Europe a Executive Vice President;  
• Renata Telínová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka scanservice a. s.; 
• Bořivoj Pražák, odborný asistent, Vysoká škola CEVRO INSTITUT.  
 
Klub finančních ředitelů má více než 120 členů. Členové Klubu jsou s různých průmyslových odvětví, finančních 
institucí, státních podniků a institucí. V Klubu jsou zastoupeni generální a finanční ředitelé, manažeři z oblasti 
financí, vysokoškolští pedagogové a zástupci poradenských a technologických firem.  

 
Staňte se i Vy členy nebo partnery Klubu finančních ředitelů a podpořte sdílení nejlepší praxe s ostatními. 

 
Platinové: umožňuje vstup dvou zástupců společnosti na každou akci Klubu, členství je vedeno na jednu osobu, 
nicméně platinové členství umožňuje vstup dvou osob bez ohledu na to, kdo je přihlášen, cena tohoto členství je 
34 tis. CZK, dvě platinová členství 63 tis. CZK. 

 



Zlaté: umožňuje vstup jednoho zástupce společnosti na každou akci Klubu, členství je vedeno na konkrétní osobu, 
cena tohoto členství je 18 tis. CZK, dvě zlatá členství 32 tis. CZK. 
Rádi bychom také poděkovali partnerům Klubu, kterými jsou společnosti SAP ČR, hlavní celoroční partner, 
Mercedes-Benz PRAHA s.r.o., skupina ČEZ, Pražská energetika, a. s., LeasePlan Česká republika, s.r.o., Fassati 
Art Festival, Dobrá nálada, a. s. a řada dalších. 

 
Provoz Klubu zajišťuje společnost CFO Services s. r. o., která nabízí také poradenství v oblasti strategie a řízení, 
nových technologií a inovací, regulaci, transformaci a vytváření nových obchodních příležitostí formou 
propojování zákazníků a odvětví. CFO Services je autorem projektu Strategic Partnership a Open Consulting se 
zapojením ex-CXO. Společnost také nabízí vyhledávání seniorních expertů a talentů. 

 
„Tvoříme a sdílíme nejlepší praxi v oblasti strategie a finančního řízení.“ 

 
Dean Brabec 
Prezident 
Klub finančních ředitelů 
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