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TRENDY a STRATEGIE NA ČESKÉM TRHU IT
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• Britské zdravotnické sdružení Northern Lincolnshire and Goole Hospitals NHS Foundation Trust zpro[EU]
voznilo interní webový portál pro nemocniční data, který využívá databázi InterSystems Caché. 
• Partnerství, jehož výsledkem je podpora mapových podkladů Navitel Navigator v mobilních telefonech
[W]
Prestigio, uzavřely společnosti Navitel a Prestigio. 

Lidé
• Generálním ředitelem společnosti LG Electronics CZ byl jmenován Chang Ho Kwon. Ve firmě LG pra[CZ]
cuje od roku 1991. 
• Marketingovým ředitelem společnosti Netretail Holging se stal Filip Kahoun. Ve funkci
nahradil Petra Krále. Filip Kahoun přišel z pojišťovny Generali, kde v posledních třech letech
zastával post marketingového ředitele. 
[CZ]
Filip Kahoun
• Petr Matuš nastoupil na pozici Public Segment Director ve společnosti Ness. V minulosti
působil mimo jiné jako generální manažer a člen představenstva firmy Delta Advisory a manažer kompetenčního centra ve společnosti ITEG. 
[CZ]
Petr Matuš
• Expertem na pokročilou webovou analytiku se ve společnosti H1.cz stal Roman
Appeltauer. Jeho předchozím působištěm byla firma Telefónica CR. 
[CZ]

• Produktovou manažerkou pro tisková řešení se ve společnosti IWD Czech stane s platností od 1. března
2013 Kristýna Hlavicová. Dříve pracovala pro firmy Penta nebo Konsigna Handel. 
[CZ]
• Výkonným ředitelem pro sítě byl ve společnosti Telefónica Deutschland s platností od 1. března 2013
jmenován Martin Škop, dosavadní výkonný ředitel pro sítě v ČR a na Slovensku. Ve funkci nahradí Andreu
Folgueirase, která se stala technologickou ředitelkou Telefónica v Brazílii. 
[EU]
• Výkonným ředitelem společnosti Alcatel-Lucent byl s platností od 1. dubna 2013 jmenován Michel
Combes. Stane se rovněž členem představenstva firmy. 
[W]
• Ekonomickou ředitelkou Dopravního podniku hl. m. Prahy byla jmenována Magdalena
Češková. Ve firmě pracuje od roku 2010. 
[CZ]

Magdalena Češková
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Legenda: CZ – Česká republika, SK – Slovenská republika, W – svět, CEE – střední a východní Evropa, → – internetový odkaz

Roman Appeltauer

