
23ELEKTRO 1/2010

lidé a Elektro

Změny ve vedení 
Siemens

Siemens obměňuje vedení skupiny Siemens 
v České republice. Ke konci kalendářního 
roku 2009 odešel po úspěšných patnácti le-
tech působení Pavel Kafka z pozice Coun-Coun-
try CEO (reprezentant společnosti Siemens) 
a generálního ředitele Siemens, s. r. o. Na-
hradil jej Eduard Palíšek, který od roku 1996 
vedl závod Siemens Industrial Turbomachi-
nery v Brně. Ke změně došlo ve společnos-
ti Siemens i na pozici finančně-ekonomic-
kého ředitele. Radomíra Šimka, který zastá-
val tuto pozici třináct let, nahradil od 1. 10. 
2009 Rudolf Fischer, dosavadní finančně- 
-ekonomický ředitel řecké pobočky kon-
cernu Siemens.

„Pavel Kafka úspěšně provedl českou sku-
pinu Siemens mnoha obtížnými obdobími. 
Pod jeho vedením se Siemens v České repub-
lice stal jednou z největších tuzemských firem. 
Český Siemens je jedním z největších domá-
cích exportérů i zaměstnavatelů. Patnáctileté 
působení Pavla Kafky lze jednoznačně hodno-
tit jako velmi úspěšné,“ řekla Brigitte Ederero-
vá, která je zodpovědná za aktivity koncernu 
Siemens v regionu CEE (střední a východní 
Evropy). Pozitivně také zhodnotila působe-
ní Radomíra Šimka na pozici finančně-eko-
nomického ředitele. „Radomír Šimek přispěl 
kvalitním finančním řízením k vybudování sil-
né pozice společnosti v České republice. Sie-
mens tak zůstává silný i v současných eko-
nomických podmínkách,“ dodala Edererová, 
která zároveň oběma manažerům poděkovala 
za odvedenou práci pro Siemens.

Eduard Palíšek, který od 1. ledna 2010 
převzal pozici Country CEO a generálního 
ředitele Siemens, s. r. o., byl vedle pozice 
v brněnském závodě také celosvětově zod-
povědný za strategické plánování, akvizice 
a rozvoj obchodních aktivit v oblasti parních 
turbín. „Česká republika je pro Siemens stra-
tegickou zemí díky dlouhé tradici a špičko-
vým odborníkům. Moderní technologie, kte-
ré zákazníkům nabízíme, jsou důkazem toho, 
že lze spojit i tak zdánlivě protichůdné vlast-
nosti, jakými jsou vysoká účinnost, bezkon-
kurenční spolehlivost a šetrnost k životnímu 
prostředí. Vážím si toho, že mohu vést fir-
mu, pro kterou jsou neustálé inovace cestou 
k naplnění jejích vizí,“ řekl Eduard Palíšek.

Rudolf Fischer, který nastoupil od 1. října 
2009 na pozici finančně-ekonomického ředi-
tele společnosti Siemens, s. r. o., byl v před-
chozím období finančně-ekonomickým ře-
ditelem řecké pobočky koncernu. „Udělalo 
na mě značný dojem, jak velký podíl na české 
ekonomice Siemens má,“ řekl Rudolf Fischer. 
„Naše úsilí směřuje k tomu, abychom i v této 
nelehké době byli nadále spolehlivým a sta-
bilním partnerem našim zákazníkům v jejich 
podnikání a růstu,“ dodal Fischer.

Profil nového generálního ředitele a Country CEO 
společnosti Siemens

Eduard Palíšek 

(46 let, Ing., Ph.D., MBA)

Pracovní zkušenosti:
od 2003
ředitel (CEO)
Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o., Brno
Když v srpnu 2003 oblast parních turbín koupil od společnosti Alstom 

koncern Siemens, byl odpovědný za oblast průmyslových parních turbín, včetně servisu. 
Firma měla více než 750 zaměstnanců – v oblasti prodeje, výroby, nákupu, projektového 
řízení, servisu, výzkumu a vývoje, financí, lidských zdrojů a dalších.
Business Development Director
Siemens AG, sektor Energy, divize Oil & Gas, Industrial Steam Turbínes Applications, 
Görlitz, Německo

Vedle pozice ředitele závodu Siemens Industrial Turbomachinery byl Ing. Palíšek celo-
světově odpovědný za Business Development v oblasti parních průmyslových turbín (akti-
vity v objemu 1,5 mld. eur). Hlavní oblasti odpovědnosti byly obchodní strategie, strategie 
vstupu na nové trhy, fúze a akvizice, licence. Byl také odpovědný za celý proces vytvoře-
ní velkého joint-venture v Číně (od výběru firmy až po vyjednávání smlouvy o vytvoření 
joint-venture) a za akvizice firem v Brazílii a Japonsku.

2000 až 2003
ředitel
Alstom Power, s. r. o., segment Průmyslových turbín, Brno

Od ledna do května 2000 se společnost jmenovala ABB Alstom Power Czech, s. r. o. 
Ing. Palíšek byl odpovědný za oblast průmyslových parních turbín (hlavní trhy: celosvětová od-
povědnost za turbíny do výkonu 40 MW, odpovědnost za regiony střední a východní Evropy, 
severní Afriky, blízkého východu, státy bývalého SNS a severovýchodní Asie za turbíny do vý-
konu 100 MW) a do roku 2002 za uhelné a plynové elektrárny (hlavní trhy: střední a východní 
Evropa). Obrat jednotky činil 50 mil. eur, počet zaměstnanců byl zhruba 500.

1996 až 2000
ředitel
ABB Energetické Systémy, s. r. o., divize Turbíny, Brno

Ing. Palíšek byl odpovědný za oblast průmyslových parních turbín (hlavní trhy: střední a vý-
chodní Evropa, severní Afrika, blízký východ, státy bývalého SNS). Obrat jednotky činil 50 mil. 
eur, počet zaměstnanců byl zhruba 550.

1993 až 1996
ředitel controllingu
ABB Energetické Systémy, s. r. o., Brno

Ing. Palíšek měl odpovědnost za controlling ve společnosti, která dodávala na klíč elek-
trárny, turbíny a kotle. Obrat jednotky činil 350 mil. eur, počet zaměstnanců byl 3500.

1991 až 1993
finanční ředitel
První Brněnská Strojírna Brno, a. s., divize Mikulov

Spočívala na něm celková odpovědnost za finance a controlling divize vyrábějící lopatky 
pro parní a spalovací turbíny. Obrat jednotky činil 5 mil. eur, počet zaměstnanců byl 350.

Vzdělání:

2001 až 2008
Vysoké učení technické, fakulta podnikatelská

Titul: Ph.D. – management a ekonomie.

1998 až 2001
Nottingham Trent Univerzity (UK) a Brno Business School

Titul: MBA
Master of Business Administration (2001), Diplom v Management Studies (2000), Cer-

tificate in Management (1999).

1981 až 1985
Vysoké učení technické, fakulta strojní

Titul: Ing. – ekonomika a management průmyslových firem, diplom C*242098 vydán 
23. 6. 1985.

[Tiskové materiály Siemens.]


