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Tomáš Brzobohatý odchází z vedení PPF 
  

Skupina PPF oznamuje, že k 31. březnu 2022 odstoupí Tomáš Brzobohatý z pozice 
člena Řídicího výboru Skupiny a nadále již nebude členem jejího vedení. Tomáš 
Brzobohatý je zkušený právník a byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem Petra 
Kellnera. Do formálního vedení PPF nastoupil dočasně v dubnu loňského roku, po 
tragické smrti Petra Kellnera, s úkolem pomoci zformovat a stabilizovat řízení 
Skupiny. Toto se podařilo splnit. Vedení Skupiny úspěšně převzal Ladislav 
Bartoníček se svým týmem. 
„Tomáš byl pro Petra mnoho let jedním z nejbližších lidí a jeho zkušenosti, právní 
erudice a mimořádné vyjednávací schopnosti pomohly vybudovat PPF do její dnešní 
velikosti. Chci Tomášovi poděkovat a přeji mu do dalšího života hodně štěstí,“ řekla 
paní Renáta Kellnerová. 
K odchodu Tomáše Brzobohatého z vedení PPF uvedl CEO a akcionář Skupiny 
Ladislav Bartoníček: „Tomáš je jedním z lidí, kteří svým intelektuálním nasazením 
zásadně formovali byznysovou DNA celé skupiny PPF. Jeho rozhodnutí věnovat se 
v příštích letech jiným prioritám nicméně chápu a věřím, že v budoucnu ještě 
budeme na některých projektech spolupracovat.“ 
„PPF bude vždy patřit do mého profesního života. Mám tu přátele a roky naší 
vzájemné spolupráce mi daly spoustu zkušeností i radostí. Přeji PPF do dalších let 
hodně sil a hodně dalších byznysových úspěchů,“ uvedl Tomáš Brzobohatý. 
Řízení vybraných investičních projektů po Tomáši Brzobohatém převezme Didier 
Stoessel. Bude přitom nadále řídit mediální společnost CME Media Enterprises 
v Rumunsku, Česku, ve Slovinsku a na Slovensku, čemuž se věnuje poslední dva 
roky. Didier Stoessel má zkušenosti z investičního bankovnictví v New Yorku a 
Londýně v Merrill Lynch a HSBC. Absolvoval inženýrské vysokoškolské studium na 
pařížské ENSTA, má tituly MBA z INSEAD Fountainebleau a Master in European 
Affairs z pařížské ENA.  
 
Poznámka pro editory: 
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes 
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, 
Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává 
celosvětově 80 000 lidí (k 30. 6. 2021). 
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