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 Novým generálním ředitelem MasterCard Europe pro ČR se stal 
Miroslav Lukeš  

 
 

Praha, 7. prosince 2011 – Novým generálním ředitelem pražské 
kanceláře MasterCard Europe se stal k 15. 11. 2011 Ing. Miroslav Lukeš, 
MA, MBA, který má bohatou praxi v oblasti strategického řízení a 
rozvoje obchodu. Před příchodem do MasterCard Europe působil 
Miroslav Lukeš v poradenské firmě McKinsey & Company a v GE 
Money Bank, kde vytvářel strategii. 
 
„Velmi se těším na spolupráci s obchodními partnery i pražským týmem. 
Bezhotovostní placení má obrovský růstový potenciál, který hodláme 
nadále rozvíjet. Budeme se soustředit nejen na tradiční platební karty, 
ale také inovativní platební prostředky. Připravujeme několik novinek a 
věřím, že na českém trhu společně s obchodními partnery brzy rozšíříme jejich využívání. Jde nám o 
zjednodušení a zpříjemnění placení pro koncové zákazníky i o rozvoj obchodování obecně. Pro naši 
práci bude důležité konstruktivní prostředí a nové úhly pohledu,“ uvedl Miroslav Lukeš, generální 
ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.  
 
Miroslav Lukeš vedl šest let v McKinsey & Company projekty pro řadu předních společností 
působících v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě a v USA. Soustředil se 
především na oblast prodeje a marketingu.  
 
O kompetentnosti Miroslava Lukeše svědčí i jeho vzdělání. Prestižní program INSEAD MBA ve 
Francii absolvoval jako nejlepší student ročníku. Na Vysoké škole ekonomické v Praze získal titul Ing. 
v oblasti financí a IT managementu a zároveň mu zde byla udělena cena za nejlepší studentskou práci. 
Během univerzitních studií se s excelentními výsledky účastnil European Joint Studies Programme ve 
Velké Británii, Belgii a České republice. Je ženatý a má dvě děti. 
 
Brian Lang, který do srpna 2011 vedl pražskou kancelář MasterCard Europe, nyní pracuje jako 
vedoucího oddělení rozvoje trhu MasterCard v Dubaji. 
 

*** 
O společnosti MasterCard Europe 
Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide v Evropě. 
MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi, které jsou administrativně 
rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný evropský platební prostor (SEPA), vyspělé trhy a 
rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení dokáže MasterCard 
Europe naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat 
jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce. 
 
MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení mezi 
finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a 
poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více než 18 miliard plateb 
a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí a obchodníků. Prostřednictvím 
svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům 
i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete na www.mastercardworldwide.com. 
 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  
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Anna Suchá, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.sucha@ogilvy.com 
Zuzana Stará, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 218, +420 724 442 956, zuzana.stara@ogilvy.com 
 


