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Do čela tří dceřiných společností České spořitelny přicházejí noví odborníci 

 

Stavební spořitelna České spořitelny získala nového člena představenstva, kterým je Aleš Sedlák. Do čela 

představenstva společnosti Erste Grantika Advisory byl zvolen Lukáš Němec. Jiří Charousek se stal dalším 

jednatelem firmy sIT Solutions CZ. 

  

Aleš Sedlák se od 15. března 2016 stává novým členem představenstva Stavební spořitelny České spořitelny 

(SSČS). Aleš bude nově zodpovědný za obchod a také za vlastní distribuční síť SSČS, kterou Buřinka získá díky 

plánovanému spojení s ČS do domu. Ve funkci nahradí dosavadního člena představenstva Jana Diviše. Aleš Sedlák 

vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Do Finanční skupiny České 

spořitelny přišel v roce 2012. Nejprve působil v České spořitelně jako obchodní ředitel segmentu mass market, od 

roku 2015 pak jako předseda představenstva ČS do domu. Ve finančním světě se pohybuje již od roku 1997. 

 

Novým předsedou představenstva společnosti Erste Grantika Advisory (EGA) je od 15. března 2016 Lukáš Němec. 

V Grantice není nováčkem, do společnosti přišel v roce 2006 a od roku 2010 je členem představenstva. Ve funkci 

nahradil Marcela Babczinskeho. Lukáš Němec vystudoval Regionální rozvoj na Slezské univerzitě, později přešel na 

VŠB-TU, kde vystudoval veřejnou ekonomiku. V rámci studií absolvoval zahraniční stáže v Irsku a Belgii. Ve 

společnosti EGA začal pracovat jako projektový manažer se specializací na zakázky korporátního sektoru. Postupně 

se dostávala do vedoucích pozicí projektového management. Patří mezi zakladatele pobočkové sítě EGA.   

 

S účinností od 9. března se stal dalším jednatelem sIT Solutions CZ Jiří Charousek a doplnil tak obchodní vedení 

společnosti po odchodu Martina Milosavljeviće. Na této pozici bude zodpovědný především za IT Operations. Jiří 

Charousek pracuje ve společnosti sIT Solutions od února 2007. Předtím již devět let pracoval v České spořitelně, kde 

začínal v kartovém centru a postupně přebíral odpovědnost nejprve za aplikační podporu kontaktního centra a později 

za aplikační podporu v rámci IT Operations. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu a FTVS Univerzity Karlovy, obor 

pedagogika.  

 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 

 

Kristýna Havligerová     
Tisková mluvčí ČS    
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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Profil České spořitelny 

Česká spořitelna je největší bankou v České republice   Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 

také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 

a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 

českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití   Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 

 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 

5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů  1 450 000 000 Kč jsme vložili do 

Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice  80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 

prospěšné projekty  2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 

programech pro zaměstnance a klienty  8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích  1 879 zaměstnanců 

se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců  376 našich poboček má bezbariérový 

přístup a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty  2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou 

činnost díky spořitelním Dnům pro charitu  Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 

Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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