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 Komerčním ředitelem společnosti Emco je 
od září Daniel Nikl. Doposud zastával funkci ob-
chodního ředitele společnosti Sarantis Czech Re-
public. Zkušenosti získal také na obchodních a mar-
ketingových pozicích ve firmách Aveflor, Unilever 
ČR/SR, Reckitt Benckiser nebo Nestlé Česko.

 Novým generálním ředitelem The Coca-
-Cola Company pro ČR a SR se stal Zbyněk 
Kovář. Nahradil Natalii Stroe, která nově v rámci 
skupiny The Coca-Cola Company zastává pozici 
generální ředitelky pro Polsko a pobaltské země. 

 B2B segment skupiny Mall Group nově 
řídí Jan Hollmann. Přichází z Alza.cz a bude mít 
na starost kompletní B2B segment napříč celou 
skupinou, jejíž potenciál a možné synergie chce 
plně využít. 

 Vojtěch Halamíček je nově manažerem 
marketingového oddělení společnosti Mar-
lenka International. V minulosti vedl marketing 
například v MP Krásno, Kostelecké uzeniny, Chodu-
ra – Beskydské uzeniny nebo společnosti Emos. 

 Organizaci Fairtrade Česko a Slovensko 
povede Lubomír Kadaně. Přináší s sebou zku-
šenosti z operativy, obchodu i marketingu. Střídá 
Hanu Malíkovou, která odchází na mateřskou 
dovolenou. 

 Petr Juliš je novým generálním ředitelem 
společnosti Action pro Českou republiku. 
Bude zodpovědný za veškeré aktivity řetězce na 
lokálním trhu. Zkušenosti sbíral na manažerských 
funkcích ve společnostech Penny Market, AmRest 
nebo Decathlon.

 Novým CEO e-commerce agentury Inveo 
je Jaroslav Holý. Jeho cílem bude přetvořit Inveo 
v marketingový a byznysový hub pro celou e-com-
merce scénu i domovskou skupinu V-Sharp, pod 
niž spadá také logistický startup DoDo nebo ven-
ture studio V-Sharp Alpha. 

 Vedení nově vznikajícího týmu společ-
nosti Shoptet, jehož cílem je rozvoj platební 
brány Shoptet Pay, přebírá Ondřej Buben.
Přichází z ČSOB, kde měl na starosti sekci zabýva-
jící se akceptací platebních karet. Své zkušenosti by 
měl nyní uplatnit při sestavování vlastního týmu 
a zdokonalování Shoptet Pay. 

 Vedení marketingové agentury sense-
Zoom posiluje Martin Březina, který zastává 
pozici managing director. V čele agentury střídá 
jejího spolumajitele Hynka Bartíka, který se nadále 
bude věnovat především aktivitám v česko-sloven-
ské fintech investiční platformě Crowdberry, která 
získala v agentuře většinový podíl na začátku to-
hoto roku. 
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Zálohování obalů: 
důležitý krok 

k udržitelnosti
Na Slovensku počátkem ledna startuje nová éra prá-
ce s obaly. PET lahve a plechovky budou zálohované. 
Přípravy na straně výrobců i obchodníků momentál-
ně vrcholí. Proč je tento systém tak důležitý? A kdy 
ho budeme mít v Česku?

Na úvod je dobré zmínit, že tento systém již funguje 
v řadě evropských zemí. Další se ho chystají zavést. 
Česko je teprve na začátku cesty k němu. Cílem zá-
lohování je uzavřít systém hospodaření s obaly. Po-
užitá PET lahev či plechovka je vrácena a recyklována. 
Jde o princip znovupoužití, kdy z PET lahve bude PET 
lahev, z plechovky opět plechovka. Nebudou tak již 
vznikat stále nové, které dnes navíc zčásti končí ve 
spalovnách, na skládkách nebo dokonce v přírodě. 
To zálohový systém výrazně omezí. Vytvoření tohoto 
cirkulárního systému je klíčovým krokem k dosažení 
udržitelného podnikání v oblasti hospodaření s obaly. 
A naším příspěvkem k ekologicky čistší budoucnosti.

Možná se zeptáte, proč takovýto systém potře-
bujeme v Česku. Když patříme na špici v třídění... 
Důvodem je to, že co se PET lahví týká, na třídění 
nenavazuje dostatečná recyklace. Stále příliš velký 
objem PET lahví končí na zmíněných skládkách či ve 
spalovnách. Pokud jde o plechovky, ty nejsou ani do-
statečně tříděny. Praxe přitom říká, že bez zavedení 
záloh na tyto obaly je složité dosáhnout vysokých 
čísel recyklace. 

Zatímco na Slovensku začnou v lednu zálohovat, 
u nás bude diskuse o tomto systému teprve začínat. 
Předpokládáme, že ke spuštění záloh by mohlo dojít 
v horizontu tří let. V Kofole máme jasno. Jsme pro 
zavedení záloh na PET lahve a plechovky a podpo-
říme nezbytné kroky k jejich zavedení. Souvisí to 
i s našimi plány. Do roku 2030 je naším cílem být 
zero waste a dosáhnout uhlíkové neutrality. Jedním 
z našich dalších kroků, které jdou tímto směrem, je 
zavedení litrových vratných skleněných lahví pro naše 

vybrané nápoje. Na trhu bu-
dou již na jaře příštího roku. 
Nemají nahradit PET lahve. 

Mají být jejich al-
ternativou pro eko-
logicky myslící spo-
třebitele nebo pro 
ty, kterým nápoje 
ze skla prostě lépe 
chutnají.
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Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

 Novým head of performance skupiny 
Packeta, která vlastní českou logisticko-tech-
nologickou firmu Zásilkovna, se stal Jan Sle-
zák. Jeho hlavním úkolem bude vyhodnocování 
a strategické směřování on-line marketingu ve 
všech zemích, ve kterých Packeta působí. Před pří-
chodem do Packety pracoval více než 11 let ve 
společnosti Seznam.cz. 

 POPAI CE má poprvé v historii prezident-
ku, Andreu Vozníkovou, research directora 
agentury InsightLab. Viceprezidentem je Petr 
Šimek, jednatel agentury Wellen, který byl v před-
chozím období prezidentem asociace. 

 Lukáš Behúň, dosavadní produktový 
manažer Zboží.cz, se od 1. září stal ve společ-
nosti Seznam.cz ředitelem nově vzniklé divi-
ze E-commerce. Ta se bude orientovat na rozvoj 
platformy, která umožní uživatelům nakupovat 
přímo na Seznam.cz. 

 Brněnská společnost Grit má nového ge-
nerálního ředitele. Od 1. října se jím stal do-
savadní CSO Lubomír Veselý. Končící ředitel 
a spolumajitel Dalibor Damborský se přesouvá do 
představenstva. 

POVÝŠENÍ

 K 30. září uzavřel Gerhard Fischer pra-
covní kariéru a odešel z pozice předsedají-
cího jednatele společnosti dm Česká repub-
lika. Jeho pracovní úkoly a zodpovědnost  
převzaly jednatelky Martina Horká a Markéta 
Kajabová. Nově bude etablováno širší vedení spo-
lečnosti, které se rozroste o další tři členy. Josef 
Razím zodpovídá za oblast IT, Jiří Peroutka za ob-
last komunikace a Michaela Zikmundová za oblast 
vedení sortimentu. 

 Ústřední ředitel České obchodní inspek-
ce Mojmír Bezecný požádal ministra průmys-
lu a obchodu Karla Havlíčka o uvolnění 
z funkce. Učinil tak v souladu se zákonem o stát-
ní službě. Ve funkci skončil k 30. září. K tomuto 
rozhodnutí jej vedly zejména soukromé a rodinné 
důvody. Jedná se o osobní rozhodnutí. 
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 Marie Baláčová je nyní vedoucí týmu da-
tové analytiky pro region CEE a Ondřej Fukal 
se stává vedoucím týmu správy nemovitostí 
pro region CEE. Realitně-poradenská společnost 
Cushman & Wakefield tak posiluje svou řídicí 
strukturu v regionu střední a východní Evropy. 


