
Konkurenceschopnost - Kde ji vezmeme 
a jak poznáme, že už ji máme? 

Executive Party 2011

20 úspěšných let Ernst & Young v České republice.

20. října 2011, 8:30 hod.
Marriott Hotel Praha,
V Celnici 8, Praha 1



 08:00 - 08:30 Registrace 

 08:30 - 08:40 Úvodní řeč 
  Magdalena Souček, vedoucí partnerka, Ernst & Young 

 08:40 - 09:15 Konkurenceschopnost v tradičním odvětví  
  Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel,  
  TřinEcké žElEzárnY, a.s. 

  Posílení konkurenceschopnosti podporou exportu  
  Tomáš Uvíra, předseda představenstva a generální ředitel,  
  Česká exportní banka, a.s.    

  Konkurenceschopnost – „Simply Clever“ je víc než slogan 
  Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů,  
  ŠkODA AUTO a.s. 

  Daňová konkurenceschopnost (nebo harmonizace?) v EU 
  Jan Čapek, partner, Ernst & Young  

 09:15 - 10:30 Diskuze 

Program

Konkurenceschopnost - Kde ji vezmeme  
a jak poznáme, že už ji máme? 

Prosím potvrďte svou účast Radce Hulínské na radka.hulinska@cz.ey.com  
nebo telefonicky na čísle 225 335 159. 

Společnost Ernst & Young si Vás dovoluje pozvat na již sedmé setkání vrcholných představitelů
soukromého a veřejného sektoru s názvem Executive Party.

20 úspěšných let Ernst & Young v České republice.



20 úspěšných let Ernst & Young v České republice.

Jiří Cienciala 
předseda představenstva  
a generální ředitel,  
TřinEcké žElEzáRnY, a.s. 

Magdalena Souček 
vedoucí partnerka, 
Ernst & Young

Tomáš Uvíra 
předseda představenstva 
a generální ředitel,  
Česká exportní banka, a.s. 

Bohdan Wojnar 
člen představenstva za 
oblast řízení lidských 
zdrojů, ŠkODA AUTO a.s. 

Vystudovala účetnictví  
a obchodní management  
na University of Massachusetts. 
Je držitelkou licence certified 
Public Accountant, statutární 
auditorkou ČR, členkou 
komory auditorů ČR, členkou 
American institute of certified 
Public Accountants. V letech 
2006 - 2008 byla presidentkou 
Americké obchodní komory 
v ČR. V roce 2007 získala 
titul nejvlivnější žena byznysu 
v anketě deníku Hospodářské 
noviny. Pravidelně přispívá 
svými komentáři a články do 
českých médií a aktivně se 
účastní odborných konferencí. 
V oboru působí od roku 
1983. Během své praxe se 
specializovala na audit a další 
projekty pro klienty z oblasti 
výrobního průmyslu, finančního 
trhu a nemovitostí. 

Po ukončení studií na hutní 
fakultě VŠB v Ostravě (1974) 
nastoupil v Třineckých 
železárnách do útvaru výpočetní 
techniky. V roce 1982 dosáhl 
vědecké hodnosti kandidáta věd 
a v roce 2003 byl jmenován 
docentem pro obor “řízení 
průmyslových systémů“. V období 
let 1991-1997 pracoval ve funkci 
ředitele pro vývoj a obchod 
strojírenské divize Tž a následně 
se stal ředitelem společnosti 
Tž-strojírenská výroba, a.s. Od 
roku 1997 vykonává funkci 
předsedy představenstva 
a generálního ředitele společnosti 
TřinEcké žElEzáRnY, a.s. Je 
viceprezidentem Svazu průmyslu 
a dopravy ČR pro výzkum, vývoj, 
inovace a vzdělávání, předsedou 
dozorčí rady Hutnictví železa, a.s., 
členem rady ředitelů World Steel 
Association, je členem Rady vlády 
pro výzkum vývoj a inovace atd. 

Absolvent Vysoké školy 
zemědělské v Brně – Fakulty 
provozně-ekonomické. V letech 
1993 – 1996 pracoval v První 
slezské bance jako metodik 
bankovních produktů. Další 
čtyři roky působil v ČnB. V roce 
1996 byl bankovní radou ČnB 
jmenován nuceným správcem 
Velkomoravské banky. V letech 
2000 – 2007 působil jako 
člen představenstva a finanční 
ředitel ve společnostech 
Středočeská plynárenská, a.s. 
a následně Aero Vodochody, 
a.s. zde zodpovídal za oblast 
účetnictví, daní, finančního řízení 
i treasury. Poté až do ledna 2011 
pracoval na Ministerstvu financí 
ČR jako vrchní ředitel skupiny 
správy majetku. za MF působil 
v dozorčích radách společností 
ČSA, RWE Transgas, komerční 
úvěrová pojišťovna EGAP, Osinek, 
Sokolovská uhelná, MERO 
Germany. 

Vystudoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou 
v Praze. Rovněž absolvoval 
v roce 1993 mezinárodní 
studium European Business 
School. Po studiích pracoval 
ve firmě kaučuk a v roce 1985 
nastoupil do společnosti Škoda 
Auto, kde zastával různé funkce 
v ekonomické oblasti. V roce 
1996 mu bylo svěřeno řízení 
controllingu značky Škoda. Ve 
společnosti Volkswagen Slovakia 
byl v roce 2006 jmenován 
nejprve členem představenstva 
za rezort financí, v září 
2008 přijal odpovědnost 
i za oblast personalistiky. 
Od roku 2009 zde působil 
jako člen představenstva 
pro personalistiku. Členem 
představenstva společnosti 
Škoda Auto se zodpovědností za 
oblast řízení lidských zdrojů se 
stal 1.1. 2011.

Jan Čapek se věnuje daňové 
problematice od roku 1991, 
kdy nastoupil do společnosti 
Arthur Andersen. Od roku 
2002 působí jako partner 
společnosti Ernst & Young. 
Mezi jeho klienty patří největší 
společnosti zejména v oblasti 
telekomunikací, finančních 
služeb a automobilového 
průmyslu. Specializuje se na 
daň z příjmu právnických osob 
a zastupování klientů v daňovém 
řízení. Jan Čapek byl společností 
The legal Media Group zařazen 
do seznamu předních daňových 
specialistů. Vystudoval Vysokou 
školu ekonomickou v Praze. 
Je členem komory daňových 
poradců ČR a certifikovaným 
účetním a členem Svazu 
účetních. Vede daňový kurz 
na Vysoké škole ekonomické 
v Praze a pravidelně publikuje 
v odborném tisku. 

Jan Čapek 
partner,  
Ernst & Young 
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