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Zdeněk Tůma, voormalig gouverneur van de
Tsjechische Nationale Bank, vervangt Pavel
Kavanek als voorzitter van de raad van bestuur
van de ČSOB-groep (Tsjechische Republiek)
De heer Pavel Kavanek (70) heeft zijn voornemen te kennen gegeven zijn mandaat als voorzitter van de
raad van bestuur van ČSOB (de Tsjechische divisie van KBC Groep) te beëindigen. Met ingang van 16
oktober 2019 zal de heer Zdeněk Tůma de heer Pavel Kavanek vervangen als voorzitter van de raad van
bestuur van ČSOB. De heer Zdeněk Tůma is voormalig gouverneur (2000-2010) van de Tsjechische
Nationale Bank. Zijn voordracht als nieuw lid van de raad van bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de Tsjechische Nationale Bank.
Johan Thijs, CEO van de KBC Groep, gaf volgende commentaar op de vandaag aangekondigde wijziging: “Ik
wil Pavel Kavánek van harte bedanken voor zijn langdurige carrière en uitstekende prestaties, na meer dan
20 jaar als CEO van ČSOB en vervolgens als voorzitter van de raad van bestuur van ČSOB in de afgelopen 5
jaar. Als een sterke strategische denker, vaak voor op zijn tijd en met uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten,
was hij een van de mensen die zijn stempel op het Tsjechische bankwezen wist te drukken en de ČSOB-groep
naar grote hoogten hielp groeien. Als voorzitter van de raad van bestuur van ČSOB bleef hij de afgelopen vijf
turbulente en uitdagende jaren (actief) betrokken bij de ontwikkeling en digitale transformatie van de
Tsjechische divisie, in nauwe samenwerking met John Hollows, CEO van ČSOB en de Tsjechische divisie van
KBC Groep. De Tsjechische divisie en haar verschillende stakeholders hebben veel voordeel gehaald uit de
ervaring van Pavel, zijn enorme kennis en zijn uitgebreid netwerk in Tsjechië.
Ik ben ook verheugd Zdeněk Tůma als opvolger van Pavel en nieuwe voorzitter te verwelkomen. Ik vertrouw
erop dat Zdeněk samen met John een geweldig team zal vormen, dat de continuïteit waarborgt en onze
Tsjechische divisie naar verdere groei en welvaart leidt, ten voordele van alle belanghebbenden. Ik ben ervan
overtuigd dat zijn ruime ervaring en kennis op economisch en financieel gebied hem in staat zal stellen een
belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze groep om haar nog beter voor te
bereiden op de toekomst".
Thomas Leysen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep, voegde hieraan toe: "Namens de Raad
van Bestuur van KBC Groep wil ik mijn dankbaarheid uitspreken aan Pavel Kavanek voor de inspanningen die
hij de afgelopen 5 jaar als Voorzitter, en daarvoor 20 jaar als CEO, heeft geleverd om ČSOB te laten uitgroeien
tot een belangrijke financiële speler in Tsjechië. Ik ben blij dat we met Zdeněk Tůma een uitstekende opvolger
hebben gevonden die veel kennis en ervaring heeft op het gebied van de internationale financiële markten,
de regelgeving, de Tsjechische economie en het bedrijfsleven.”
De heer Zdeněk Tůma werd geboren op 19 oktober 1960 in Ceske Budejovice. Na zijn afstuderen aan de
Handelsfaculteit van de University of Economics in Praag, vervoegde hij het Institute for Forecasting of the
Czechoslovak Academy of Sciences als onderzoeker. Na zijn postdoctoraat werd hij hoofd van het
departement Macro-economie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Charles University, waar hij
werd benoemd tot hoofddocent. Van 1993 tot 1995 was hij adviseur van de minister van Industrie en
Handel. Later werkte hij in de privésector (Patria Finance) als hoofdeconoom. In 1998-1999 was hij

Gedelegeerd Bestuurder van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen, als
vertegenwoordiger van de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije en Kroatië.
Zdeněk keerde in 1999 terug naar Praag en trad toe tot de Tsjechische Nationale Bank, als vicegouverneur.
Hij werd op 1 december 2000 benoemd tot gouverneur van de Tsjechische Nationale Bank. In deze functie
had hij samen met andere leden van de Raad van Bestuur een breed scala aan verantwoordelijkheden, zoals
monetair beleid, toezicht op de financiële markten, beheer van de deviezenreserves, het betalingssysteem
en de valutaverwerking. Hij was ook lid van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank,
vertegenwoordigde de Tsjechische Republiek in het IMF en in de Bank voor Internationale Betalingen. Hij
trad af op 30 juni 2010.
Zdeněk keerde in 2011 terug naar de privésector, en werd als partner verantwoordelijk voor de financiële
dienstverlening bij KPMG Tsjechië.
Hij geeft nog steeds lezingen aan de Charles University in Praag en is lid van verschillende wetenschappelijke
en statutaire raden van Tsjechische universiteiten en is vice-voorzitter van de raad van bestuur van het
English College in Praag. Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van de Committee of Goodwill - Olga Havel
Foundation (Výbor dobré vůle). Hij is lid van de Tsjechische Economic Society, waarvan hij in 1999-2001
voorzitter was.
In 2016 ontving Zdeněk de Hanno R. Ellenbogen Burgerschapsprijs voor zijn inzet voor de openbare sector.
Een foto van de heer Zdeněk Tůma is verkrijgbaar bij de persdienst van KBC Groep NV
(pressofficekbc@kbc.be) of bij de persdienst van het CSOB (patrik.madle@csob.cz).
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