Společnost 3M Česko posiluje management
Tisková zpráva, 11. května 2009
Praha, 11. května 2009 – 3M Česko pokračuje v posilování managementu. V souvislosti s procesy
změn, které po svém jmenování generálním ředitelem zavádí v 3M Česko David Vrba, bude posílena
korporátní komunikace o Šárku Váchovou, která se od května 2009 postaví do čela Corporate
Marketing. Stane se tak členkou rozšířeného vedení společnosti. Změnou ve struktuře managementu
prošly také divize Healthcare and Consumer & Office Business, kde byl do pozice Country Business
Leader jmenován dosavadní šéf divize Healthcare Jan Kočárek. Na pozici Country Business Leader
divize Transportation Business and Display & Graphics nově také nastoupil Martin Sekanina,
dosavadní šéf divize Transportation.
V rámci zefektivňování procesů řízení došlo v 3M Česko od počátku roku 2009 ke změnám ve
struktuře divizí. Od spojení některých divizí a jmenování nových Country Business Leaderů,
zodpovědných za fungování několika divizí na národní úrovni, si 3M Česko slibuje zejména
zjednodušení struktury managementu, zefektivnění procesů řízení a reportování a v neposlední řadě
úsporu nákladů.
Jan Kočárek (37) za 13 let svého působení ve společnosti 3M Česko vystřídal různé obchodní pozice
v divizi komerční grafiky; od roku 2004 zastával vedoucí pozici Sales and Marketing Manager v
divizi Healthcare. Jeho nová funkce Country Business Leadera rozšíří jeho pravomoci v řízení jak
divize Healthcare, tak divize spotřebitelských výrobků (divize Consumer & Office). Divize
Consumer & Office je všeobecně známá zejména kancelářskými výrobky. Posílit znalost značky 3M
v oblasti Consumer and office a dalších klíčových značek jako například Filtrete nebo Nexcare v
oblasti zdravotnictví mezi spotřebiteli je jedním z cílů, kterých chce Jan Kočárek ve své nové funkci
dosáhnout. „Značka 3M je dobře situovaná a známá mezi odborníky na B2B trzích, například ve
zdravotnictví či průmyslu. Posílit znalost značky mezi spotřebiteli je cíl, kam budeme směřovat naše
hlavní aktivity“. Jan Kočárek bude i nadále členem top managementu společnosti 3M Česko. Jan
Kočárek je absolventem ČVUT v oboru technika životního prostředí. Je ženatý a má tři děti. Hovoří
plynně anglicky a rusky a svůj volný čas tráví především s rodinou. Mezi jeho další zájmy patří
středověká historie českého území a architektura.
Martin Sekanina (36) se před nástupem do 3M věnoval podnikání v oblasti individualizovaných
grafických motivů. Jeho pozdější působení 3M Česko vedlo v roce 1999 do divize Display &
Graphics od roku 2004 pak zastával pozici Sales and Marketing Manager v divizi Transportation. Ve
své nové funkci Country Business Leadera bude mít rozšířené pravomoci ve vedení nejen skupiny
Transportation, ale i skupiny materiálů pro dopravní značení, reklamu, design a architekturu (divize
Display & Graphics). Divize, kterou bude Sekanina vést na národní úrovni, zahrnuje široká portfolia
divizí Automotive, Automotive Aftermarket, Commercial Graphics a Traffic Safety Systems. „Mým
cílem je posílit pozici 3M Česko v oblasti komerční grafiky i dopravního značení nejen jako
tradičního dodavatele materiálů, ale také jako poskytovatele komplexních řešení“, říká ke svému
novému působení ve společnosti 3M Češko. Martin Sekanina bude i nadále členem top managementu
společnosti. Martin Sekanina je absolventem Univerzity Hradec Králové. Je ženatý a má jedno dítě.
Hovoří anglicky a rusky. Svůj volný čas tráví především s rodinou. Mezi jeho další zájmy patří sport,
fotografování, cestování a četba.
Šárka Váchová (29) se od svého nástupu do společnosti 3M Česko v roce 2005 věnovala marketingu
v dentální divizi 3M ESPE. Na pozici Senior Marketing Coordinator, kde je například zodpovědná za
zavádění CAD/CAM systému LAVA, zůstává i po svém postupu na funkci Corporate Marketing.
Šárka Váchová přišla do společnosti 3M Česko po absolvování Vysoké školy ekonomické v oborech
Komerční komunikace a Komerční právo. Ve své nové funkci se bude zabývat sjednocením širokého
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portfolia společnosti 3M v rámci korporátní komunikace. Jak sama k náplni své práce říká, „3M je
společnost se silným působením na jednotlivých trzích. Mým prvořadým cílem je dostat 3M také do
podvědomí široké populace a pomoci 3M vybudovat silnou pozici jako společnost, která přináší
výrobky pro zdravější, zelenější a bezpečnější život v České republice. Zároveň se budu starat o to,
aby se marketéři jednotlivých divizí vzájemně inspirovali svými úspěchy a rozvíjeli své znalosti a
schopnosti“. Šárka Váchová hovoří anglicky a německy a ve svém volné čase se nejraději věnuje
aktivním sportům, své rodině a zlatému retrieverovi.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí například
potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro architekturu, kancelářské
potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a dentální pomůcky a
materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší
zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr
ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní
předností společnosti 3M je schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických
platforem – často v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24
miliard dolarů 3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
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