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Tisková zpráva  

 

Praha, Česká republika 15. května 2015 

 

Martin Štefunko odchází z PPF, bude řídit O2 

Skupina PPF oznamuje, že dosavadní investiční ředitel Martin Štefunko k 31. květnu 

2015 odchází z vrcholového vedení skupiny a bude se nadále věnovat pouze funkci 

předsedy dozorčí rady O2 Czech Republic a.s. Tento dlouhodobě plánovaný krok souvisí 

s organizačním a právním oddělením infrastrukturní společnosti CETIN z firmy O2, kdy 

obě společnosti musí být personálně i procesně zřetelně odděleny. Martin Štefunko proto 

již opustil i funkce ve statutárních orgánech společností PPF a.s. (člen představenstva) a 

PPF banka a.s. (předseda dozorčí rady). 

“Martin je výrazná osobnost, člověk, jakých je v českém byznysu jen několik. Za pět let, 

kdy byl investičním ředitelem, přispěl k zaměření investiční strategie PPF na velké 

projekty. Jsem přesvědčen, že stejně úspěšné jako jeho působení v PPF bude i jeho 

působení v O2 a že z toho budou mít ve výsledku prospěch všichni akcionáři,” říká 

Petr Kellner, majoritní akcionář skupiny PPF. A Martin Štefunko k tomu dodává: 

“Uplynulých pět let v PPF bylo pro mne hodně důležitých: možnost pracovat s Petrem 

Kellnerem je neocenitelná životní zkušenost, za kterou jsem vděčný. Hodně jsem se v 

PPF naučil, odnáším si spoustu dobrých zkušeností." 

Poznámky pro editory 

Profil Martina Štefunka 

Martin Štefunko (1977) je držitelem Ph.D. v oboru ekonomické teorie a historie 

ekonomického myšlení od Ekonomické univerzity v Bratislavě, kde zároveň absolvoval 

magisterské studium v oboru finance, bankovnictví a investice. Dalším studiím se věnoval 

v zahraničí, a to na rakouské Univerzitě Johanna Keplera (obor bankovnictví a finance) a 

v ústavu Mises Institute Univerzity Auburn v USA (obor ekonomická teorie). 

Od roku 2001 působil v Penta Investments, kde se v roce 2003 stal součástí týmu 

pracujícího na expanzi do České republiky. Od roku 2004 ve funkci ředitele pro investice 

zodpovídal za řízení investičních projektů. V této funkci řídil celou sérii významných 
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akvizic a podnikatelských projektů skupiny Penta v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, 

energetiky a strojírenství. 

Od roku 2009 pracoval ve skupině PPF a v roce 2013 se podílel na jejím vstupu do oboru 

telekomunikací v České republice a na Slovensku. Po akvizici O2 Czech Republic, 

včetně její 100% dceřiné společnosti na Slovensku, se v lednu 2014 stal předsedou 

dozorčí rady této společnosti. 

 
PPF Group 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes 
telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, zemědělství a maloobchodní služby až po 
biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva 
přesahující 24 miliardy eur (k 30. 6. 2014). 

 
Skupina PPF v České republice 

V České republice kromě nedávné akvizice O2 působí skupina PPF v oblasti 
bankovnictví a finančních služeb, v realitách či biotechnologiích. Jak tradiční velké 
společnosti, tak nejmladší rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank a 
SOTIO v Česku loni zaměstnávali téměř 12 tisíc lidí. Více než tisíc pracovních míst přitom 
bylo vytvořeno v tuzemských centrálách zahraničních poboček díky mezinárodní expanzi 
PPF. V roce 2013 jenom na dani z příjmů odvedly společnosti s majetkovou účastí PPF 
(včetně EPH, kde PPF držela podíl do června 2014) 3,7 miliardy korun, na odvodech pak 
2,4 miliardy korun. 
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