
  

 

Buďte s námi v kontaktu! 

Novým výkonným ředitelem a 
předsedou představenstva 
KB Penzijní společnosti je 
Vladimír Jeřábek  

Praha, 11. dubna 2022 

Novým výkonným ředitelem KB Penzijní společnosti se od 8. dubna 2022 stal Vladimír Jeřábek 
(54 let). Zkušený manažer, který mnoho let působil v nejvyšším vedení Komerční banky, 
již v minulosti v KB Penzijní společnosti působil, a to na pozici předsedy dozorčí rady.   
 
„Mým cílem je změnit vnímání doplňkového penzijního spoření jako optimálního investičního produktu 
pro všechny věkové kategorie. Jsem přesvědčen, že by se mělo jednat o produkt první volby prakticky 
pro každého. Dle mého názoru tedy není otázkou, zda penzijko mít, ale spíše v jaké formě či v jaké 
kombinaci s jinými produkty v závislosti na rizikovém profilu klienta,“ říká výkonný ředitel KB Penzijní 
společnosti Vladimír Jeřábek a dodává: „Budu se snažit svými znalostmi, přehledem v oboru a zkušenostmi 
napomoci při formování a formulování jak případné reformy doplňkového penzijního spoření, tak i celého 
penzijního systému.“ 
 
Vladimír Jeřábek vystudoval Fakultu strojní, katedru ekonomiky a řízení, na VUT v Brně a MBA na 
Nottingham Trent University. Od roku 1998 působil v Komerční bance na manažerských pozicích. Začínal 
jako ředitel oblastní pobočky, posléze pracoval jako ředitel regionu a od února 2007 jako výkonný ředitel 
pro distribuční síť. Zde měl také na starost například internetové bankovnictví či nebankovní distribuční 
kanály. Od 1. června 2008 se stal členem představenstva Komerční banky se zodpovědností za řízení 
úseku Distribuce – Retail, včetně privátního bankovnictví, SME a Municipality. Od 1. srpna 2018 pak měl 
nově na starost úseky Služby investičního bankovnictví, Transakční a platební služby, Právní a Compliance.  
 
Vladimír Jeřábek je ženatý a má tři syny. Je milovníkem dobrého vína, mezi jeho zájmy dále patří sport, 
jóga, biohacking, cestování, fyzika a česká historie. 
 
Veronika Benešová 
Komunikace KB PS 
mobil: +420 725 831 849  
vbenesova@kbps.cz 
 
Pavel Zúbek 
Komunikace KB 
mobil: +420 725 420 107 
pavel_zubek@kb.cz  
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