
 
Josef Šedivý, Agile transformation leader, ČSOB 
 
Agilní transformace přináší spoustu výzev a právě takové se chopil i Josef Šedivý, který 
v ČSOB působí déle než 10 let. Po zkušenostech z vedení týmů v oblasti řízení rizik a digitální 
části ČSOB Retailu, kde Pepa v roce 2020 rozjížděl první agilní vlak a týmy v něm, Pepu 
agilní fungování nadchlo natolik, že se ujal role lídra agilní transformace. Pepa je 
certifikovaný SAFe Program Consultant (SPC). 

 

Daniel Říman,  Regionální manažer obchodu, Sodexo Benefity 

Daniel Říman vystudoval Vysokou školu podnikání a práva v Ostravě. Během své dlouholeté 
kariéry nasbíral zkušenosti z manažerských pozic ve firmách Eurotel, O2, ČEZ a Veolia. 
V současné době zastává ve společnosti Sodexo Benefity pozici Regionálního manažera pro 
Moravu v segmentu středně velkých a velkých firem, v rámci které řídí tým třinácti 
obchodníků. Zodpovědnost nese také za konzultanty pro motivaci a zákaznické centrum 
v Brně. Věří, že cesta k úspěchu a spokojenosti vede skrze budování a prohlubování 
dlouhodobých férových obchodních a pracovních vztahů. 

 

Petr J. Kadidlo, Managing Partner společnosti LIN & Partners, poskytovatele asistenční 
služby ELA 
 
Petr je jednatelem a spolumajitelem firmy LIN&Partners s.r.o., poskytovatele asistenční 
služby ELA. Petr studoval jazyky a sport na Univerzitě Palackého v Olomouci. Celý život se 
pohybuje v byznysu. Díky svému strategickému uvažování a vizím se mu povedlo uvést na 
český trh světově proslulý HR nástroj – asistenční službu ELA. Svoji práci má jako poslání – 
zaměstnance i byznys vnímá komplexně, nevidí za nimi pouze čísla. Sám nikdy neprezentuje 
svoji filantropii, pomoc ve všech podobách je součástí jeho každodenního života. 
 
Renata Horáková, Chief Administrative Officer a členka představenstva oncomed 
manufacturing a.s. 
 

Je absolventkou Právnické fakultu Masarykovy univerzity v Brně a studia MBA na Erasmus 
University Rotterdam. V roce 2002 nastoupila do společnosti PLIVA-Lachema a.s., kde 
začínala jako interní auditor a přes pozice právníka, vedoucí duševního vlastnictví se 
vypracovala na pozici vedoucí právního oddělení a poradce představenstva. V roce 2009 
společně se svým kolegou našla investora a s jeho pomocí koupila to nejcennější, co v PLIVA-
Lachema a.s. bylo, výrobnu cytostatických injekcí. Od roku 2010 existuje společnost oncomed 
manufacturing a.s. – farmaceutická společnost nyní s 200 zaměstnanci zabývající se 
kontraktním vývojem a výrobou cytostatických injekcí. Ve společnosti oncomed manufacturing 
a.s. má na starosti veškeré služby netechnického charakteru, jako jsou právní záležitosti, 
finance, HR, PR, CSR, IT a BOZP. 

  

 

 



 

 
Tomáš Kučera, Head of Business Operations, Tricentis 
 

Po studiu na Elektrotechnické fakultě ČVUT a studijního pobytu v Austrálii pracoval jako 
softwérový inženýr pro malé start-upy i velké mezinárodní společnosti. Od roku 2005 působí v 
různých manažerský pozicích. Jako Vice President pro Business Operations ve firmě 
SolarWinds, vybudoval pobočky a vedl týmy v několika zemích ať už v Čechách, Polsku, Indii, 
či na Filipínách. V posledních letech se také zaměřuje na kariérní a manažerský koučink. 
Jako velký příznivec práce s lidmi píše blog se zaměřením na moderní vedení lidí, kariérní 
úspěch, introverzi, komunikaci, diverzitu, a dobrý život. 

  

Petr Chládek, Ředitel inovační agentury JIC 
 
Působí od roku 2017 na pozici ředitele inovační agentury JIC. Vystudoval biologii a geografii 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval oblastí regionálních inovačních 
systémů a regionální politiky. Inovacemi se zabýval už v Regionální rozvojové agentuře jižní 
Moravy, odkud přešel právě do JICu, kde se stal manažerem Regionální inovační strategie 
kraje. I díky ní má Brno například VIDA! science centrum, digitální dílnu FabLab Brno nebo 
řadu projektů na propojení výzkumné a soukromé sféry na jižní Moravě. 
 

 


