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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Martin Škopek ředitelem pro retail ve skupině 

KKCG 

V Praze 3. 12. 2014 -  Skupina KKCG posílila vrcholový management:  Na nově 

zřízenou pozici Group Retail Director nastoupil na počátku prosince Martin Škopek. 

Martin Škopek bude na nejbližším zasedání představenstva KKCG jmenován jeho 

členem. Bude mít na starosti oblast retailu v rámci celé skupiny KKCG a bude zapojen 

do práce vedení společností SAZKA a.s., CKF a.s., OPAP SA a MND a.s.  Jeho 

zodpovědností bude především definování retailové strategie a jejích cílů, vedení 

retailových projektů, zajištění rozvoje retailových aktivit se zaměřením na růst a 

zvyšování obratu, včetně návrhů řešení provozních, obchodně-marketingových i 

finančních plánů a restrukturalizací společností v oblasti retailu v rámci celé skupiny 

KKCG. 

Martin Škopek patří k výrazným osobnostem českého bankovnictví.  Věnoval se 

zejména oblasti rozvoje retailových služeb pro občany a drobné podnikatele, a to jak na 

strategické regionální úrovni, tak i na úrovni provozní v jednotlivých zemích střední a 

východní Evropy.  Martin Škopek se podílel na transformaci skupiny Erste v banku, 

poskytující moderní retailové služby zákazníkům. Jeho kariéra byla dlouhou dobu spjata 

právě s Erste Bank, kde působil od roku 1999 do roku 2006 jako člen představenstva 

České spořitelny zodpovědný za retailovou klientelu. V letech 2010-12 působil jako 

nejvýše postavený Čech na centrále Erste ve Vídni. Tehdy zodpovídal nejen za 

transformaci, ale i za řízení služeb pro drobné klienty, kterých měla Erste Group 17 

milionů v osmi zemích centrální a východní Evropy.  Martin Škopek byl od roku 2012 

výkonným vicepresidentem pro retailové a privátní služby  v S.C.Banca Comerciala 

Romana, která patří do skupiny Erste. Počátky své bankovní kariéry zahájil v Komerční 

bance, kde pracoval v devadesátých letech na různých pozicích především opět 

v oblasti retailu. 
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Martin Škopek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, studoval také na The 

Jack T. Conn Graduate School of Community Banking, Oklahoma City University a E-

MBA na Thunderbird School of Global Management. 

Dana Dvořáková 

Ředitelka korporátní komunikace 
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Investiční skupina KKCG 

KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy téměř 1,6 mld. EUR a zaměstnávající více než 

2 500 lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního 

plynu, na loterijní průmysl, cestovní ruch a na investice do nových technologií. Skupina KKCG drží 

podíly ve více než 25 českých a zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina MND, 

SAZKA, OPAP, VÍTKOVICE, cestovní skupina FISCHER, Informační linky 1188 a další. KKCG 

působí v 10 zemích světa.  
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