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Dozorčí rada

Petr Brávek
narozen 4. srpna 1961
kandidát na člena Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
Pracovní adresa: Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Pan Brávek je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, kde vystudoval obor
Automatizované systémy řízení v elektrotechnice a jejich projektování. Svou bankovní kariéru zahájil
v roce 1993 v Bank Austria Creditanstalt jako ředitel divize provozu zodpovědný za řízení IT a
organizaci a za projekt fúze Bank Austria a Creditanstalt. V letech 2001-2005 pracoval jako finanční
ředitel a později jako člen představenstva v HVB Česká republika. V období 2005-2007 působil jako
finanční ředitel na Letišti Praha. V r. 2007 nastoupil do České spořitelny na pozici ředitele úseku IT. Po
pěti letech byl jmenován předsedou představenstva a výkoným ředitelem sIT Solutions Holding.
V letech 2012-2015 byl členem představenstva Slovenské sporitělně opět zodpovědným za IT oblast.
Od roku 2015 půspbí v Erste Group Bank AG jako člen představenstva zodpovědný za organizaci & IT
skupiny a bankovní provoz skupiny.

Stefan Dörfler
narozen 24. února 1971
kandidát na člena Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
Pracovní adresa: Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Pan Dörfler je absolventem oboru Technická matematika na Vídeňské technické univerzitě, kterou
ukončil v r. 1995. Po ukončení studia nastoupil do GiroCredit Bank AG Sparkaseen ve Vídni. Od fúze
Erste Oesterreichischen Sparkassen a GiroCredit v r. 1997 pracuje v Erste Bank. V období 1999-2000
byl vedoucím oddělení Úrokových a devizových derivátů. Následně v letech 2000-2004 působil na
pozici Ředitele Obchodování a Prodeje dluhopisů. V období 2004-2009 působil v Erste Bank na
vedoucí pozici úseku Kapitálových trhů. Od r. 2009 řídí v Erste Bank divizi Kapitálové trhy. Členem
dozorčí rady České spořitelny je od dubna 2012.

Maximilian Hardegg
narozen 26. února 1966
kandidát na člena Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
Pracovní adresa: Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Maximilian Hardegg je absolventem Zemědělské fakulty ve Weinhenstephanu v Německu. V letech
1991 až 1993 pracoval ve společnosti AWT Trade and Finance Corp., která je součástí skupiny
Creditanstalt. Pracoval rovněž jako poradce Ministerstva zemědělství České republiky v privatizačním
procesu zemědělství. Od roku 1993 se zabývá manažerskou činností v zemědělství. Pracuje také na
projektech Phare, Sapard a Leader + titles, které mají za cíl podpořit spolupráci mezi zemědělskými
systémy v rámci Evropské unie. Zároveň je členem lobystických skupin v Rakousku a Evropské Unii,
jejíchž cílem je podpořit trvale udržitelný rozvoj využití půdy a zemědělství. Členem dozorčí rady
České spořitelny je od května 2002.

Výbor pro audit
John Pavel Závitkovský
Narozen: 19. července 1955
kandidát na člena výboru pro audit České spořitelny, a.s.
Pracovní adresa: Olbrachtova 62, 140 00 Praha 4

Pan Závitkovský je absloventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1990 je registrovaným
auditorem Komory auditorů České republiky ad od roku 2002 certifikovaným interním auditorem
Institutu interních auditorů (CIA).
Pan Závitkovský má více než 22 let zkušeností z KPMG s audity ve finančních i průmyslových
společnostech. Účastnil se také mnoha specifických zakázek, jako jsou např. due diligence,
privatizační projekty, fúze, akvizice, služby interního auditu. Byl jedním ze zakladatelů Komory
auditorů ČR. V letech 1998 až 2001 vykonával funkci předsedy dozorčí komise Komory auditorů ČR.
V letech 2001 až 2003 byl viceprezidentem Českého institutu interních auditorů.

