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Tisková zpráva 
 

Petr Jarůněk se v polovině března ujme vedení společnosti 
Fincentrum & Swiss Life Select 

 

Praha, 24. ledna 2022 – Finančně poradenská společnost Fincentrum & Swiss Life Select dnes 
oznámila, že v polovině března převezme její vedení Petr Jarůněk. Od 21. března bude jmenován 
do pozice generálního ředitele. Petr Jarůněk působí ve společnosti Fincentrum & Swiss Life Select 
téměř 16 let a má bohaté zkušenosti jak z oblasti finančního poradenství, tak strategického řízení 
firmy, na kterém se v posledních letech aktivně podílel. 

„Chtěl bych poděkovat dosavadnímu generálnímu řediteli Filipovi Duchoňovi, že provedl úspěšně 
transformaci společnosti a spojení obou divizí do jedné silné firmy Fincentrum & Swiss Life Select. Pod 
jeho vedením se společnost stala leaderem českého trhu finančního poradenství, která určuje trendy – 
například v oblasti digitalizace či komplexnosti finančního plánování a poradenství,“ řekl Nils Frowein, 
Chief Executive Officer International Swiss Life a předseda dozorčí rady Fincentrum & Swiss Life Select. 
„Jsem přesvědčen, že nový generální ředitel Petr Jarůněk na tyto kroky úspěšně naváže a využije k tomu 
své dlouholeté zkušenosti – a to nejen z finančního poradenství, ale i například řešení IT aktivit 
a zavádění nových technologií,“ dodává Nils Frowein. 

Petr Jarůněk vystudoval České vysoké učení technické v Praze v oboru Management a ekonomika 
telekomunikací a dopravy. Mimo jiné byl rok studentem v rámci výměnného programu v Ramapo 
College of New Jersey v oboru International Studies and information technologies. Ve společnosti 
Fincentrum & Swiss Life Select působí od roku 2006 – tedy téměř 16 let. V oboru začínal jako běžný 
poradce a postupně se propracoval až na pozici zemského ředitele divize Fincentrum. Po dalších sedmi 
letech ve firmě získal pozici Senior Zemského ředitele. Vedle práce pro klienty se zabýval profesním 
rozvojem kolegů, řešení IT systémů a strategickým rozvojem společnosti. K jeho zálibám patři lyžování, 
windsurfing a hra na kytaru. 

„Naše společnost se při svém růstu opírá o zkušenosti a silné zázemí mateřské skupiny Swiss Life. Díky 
zkušenostem švýcarského akcionáře s více než 160letou tradicí a silným kapitálem vytváříme naším 
poradcům silné zázemí a současně můžeme klientům poskytovat ty nejkvalitnější služby, které reflektují 
aktuální trendy ve finančním poradenství. Věřím, že za mého budoucího působení v příštích letech tuto 
pozici zejména v IT extrémně posílíme, a že jak pro naše poradce, tak klienty přijdeme s dalšími 
novinkami, které nebudou mít na českém trhu konkurenci,“ řekl Petr Jarůněk, který se v polovině března 
ujme funkce generálního ředitele Fincentrum & Swiss Life Select. 
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Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která 
poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny 
Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. 
Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 
profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž 
zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností 
obchodovaných na burzách ve Švýcarsku.   
Více na www.fcsls.cz a www.swisslife.com. 
 
Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zveřejňuje každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum 
Hypoindex® a čtvrtletně Index českého investora CII750. Dále provozuje odborné portály investujeme.cz 
a hypoindex.cz.  
 
 
V případě zájmu o další informace kontaktujte: 
Miroslav Beneš       Milan Kříž 
Mobil: +420 603 174 347      Mobil: +420 602 266 316 
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz     E-mail: milan.kriz@benesgroup.cz 


