Ondřej Kudrna
Nar.: 18. 10. 1979
Bydliště: 28. října 1141, 277 11 Neratovice
Absolvoval jsem Obchodní akademii Lobkovice, obor ekonomie, účetnictví. Po ukončení střední školy a
absolvování vojenské služby jsem nastoupil dne 13.3.2000 do Komerční banky, a. s. na pozici specialista
zpracování, následně pracovník obchodů a bankovní poradce Small Business. Na těchto pozicích jsem si osvojil
všechny činnosti a dovednosti v oblasti komunikace se zákazníky a nabídky produktů Komerční
banky. V květnu 2006 jsem přijal nabídku na pozici ředitele pobočky Roztoky, kde jsem byl zodpovědný za
zaučení a rozvoj nových kolegů včetně propagace nového obchodního místa. V květnu roku 2007 jsem přijal
další výzvu, ředitele pobočky Neratovice, kde jsem zodpovědný za rozvoj podřízených, obchodní i finanční
výsledky svěřeného týmu a dodržování postupů pokladního i obchodního úseku. Pozici ředitele pobočky
Komerční banky, a. s. vykonávám i v současné době. Členem Odborové organizace Komerční banky jsem od
nástupu do KB.

Sylva Kynychová
Nar.: 20. 7. 1972
Bydliště: Bassova 12/61, 190 00 Praha 9-Vysočany
Absolventka Bankovního institutu Vysoká škola, magisterský obor bankovní management. Nastoupila do KB
v roce 1990 na pobočku Václavské náměstí, kde pracovala na různých obchodních a manažerských pozicích.
V roce 2004 přešla na CKB, kde se zabývala jak projektovou, tak provozně - administrativní činností v oblasti
implementace produktů a služeb do bankovních systémů. Od roku 2012 byla na vedoucích pozicích v útvaru
TPS - Provozní služby, kde se nejdříve specializovala na KBI, od roku 2015 také na podporu v oblasti platebního
styku a na prevenci platebních podvodů. Od dubna 2018 se věnuje administraci produktů a systémů a agendě
krytí Hypotečních zástavních listů.
Od nástupu do KB je členkou odborové organizace, od dubna 2018 je částečně uvolněnou předsedkyní
Podnikového výboru odborové organizace KB, předsedkyní základní odborové organizace CKB Praha, členkou
výboru a předsednictva Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.

Ing. Vojtěch Šmajer
Nar.: 6.6.1987 v Brně
Bydliště: Malostranská 148/6a, 625 00 Brno
Absolvent Právnické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (obor Finance) před
svým působením v Komerční bance pracoval na obchodních pozicích ve Sberbank CZ, a.s. a ve skupině BNP
Paribas Personal Finance, S.A. Od roku 2015 pracuje v Komerční bance, nejdříve jako investiční specialista a od
1.8.2018 jako bankovní poradce pro velmi movitou klientelu na pobočce v Brno. Od roku 2018 je zároveň
předsedou základní organizace Brno-venkov a také členem skupiny pro kolektivní vyjednávání se
zaměstnavatelem.

