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Luboš Kratochvíl vede finanční oddělení 

společnosti Provident Financial  

 

Luboš Kratochvíl působí ve společnosti Provident Financial od roku 2017. Do role 

Head of Finance přechází z pozice senior finančního manažera. V čele finančního 

oddělení nahrazuje dosavadní ředitelku Irenu Zelenou.  

Nový šéf finančního oddělení má dlouholeté zkušenosti z finančního 

managementu, které si do Providentu přinesl ze společností Ernst & Young, kde 

působil 8 let v oddělení auditu a oddělení prodeje a koupě společností a UPC, kde 

6 let zastával roli Director of Finance. “Hlavní prioritou pro mě bude maximální 

podpora stabilizace naší společnosti, abychom v následujících letech mohli růst. 

V neposlední řadě se budu soustředit na udržení vysoké profesionality finančního 

oddělení a speciálně pak na podporu řízení výkonnosti obchodního týmu a 

společnosti jako celku”, komentuje svůj vstup do nové role Luboš Kratochvíl a 

dodává, že kromě zkušenosti s různými oblastmi finančního řízení a reportingu, za 

svou silnou stránku považuje také schopnost přizpůsobovat se a reagovat na 

neustále měnící se externí prostředí. 
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O společnosti Provident 
 
Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu již 24 let a od vstupu 
na trh poskytla úvěr už miliónu klientů. Za transparentních podmínek nabízí 
hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez 
skrytých poplatků. V České republice zajišťuje zázemí společnosti 400 
zaměstnanců a na 800 obchodních zástupců. Provident je členem České 
leasingové a finanční asociace, patronem Britské obchodní komory a díky své 
odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je opakovaným držitelem 
evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity. 
www.provident.cz  
 
Mezinárodní skupina International Personal Finance (IPF), mateřská společnost 
českého Providentu, vznikla v roce 2007 oddělením od britské 
společnosti Provident Financial plc. Ta působí ve Velké Británii již od roku 1880. 
IPF pod obchodním označením Provident v současnosti působí v 11 zemích světa: 
v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, 
Finsku, Španělsku, Austrálii a v Mexiku. Prostřednictvím své sítě 16 700 
obchodních zástupců poskytuje služby 1,7 milionům zákazníků a zaměstnává 
skoro 7 000 lidí. IPF je kotována na londýnské burze cenných papírů od svého 
vzniku (IPF.L).  www.ipfin.co.uk 
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