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LEO Express mění organizační strukturu. CEO 
společnosti Peter Köhler jmenoval regionální 
manažery 

PRAHA, 10. dubna 2017 – Dopravce LEO Express mění svoji organizační 
strukturu a jmenuje nové regionální manažery pro Česko, Slovensko, Polsko 
a Ukrajinu. Reaguje tak na kontinuální rozšiřování služeb v regionech a 
nutnost efektivního řízení jednotlivých produktů. 

Od letošního roku tak LEO Express jmenoval Jakuba Svobodu na pozici Regionálního 
ředitele pro vlakový a autobusový provoz v České republice a na Slovensku. 
Regionálním ředitelem společnosti v Polsku a na Ukrajině je Peter Jančovič. Na globální 
úrovni zastupují LEO Express Radek Máca na pozici technologického ředitele a Robin 
Švaříček jako finanční ředitel. Michal Miklenda zůstává odpovědný za vlakový provoz.  

„Společnost LEO Express stále posiluje své služby v řadě regionů, a s tím byla spojená 
i nutná změna struktury managementu. Produkty, s nimiž na jednotlivé trhy 
přicházíme, jsou tak v těch nejlepších rukou. Nyní disponujeme týmem talentovaných 
profesionálů a můžeme se soustředit na další rozvoj služeb v Evropě,“ vysvětluje 
důvody, které ke změnám vedly, generální ředitel skupiny LEO Express Peter Köhler. 

Peter Köhler se generálním ředitelem společnosti stal v roce 2016, předtím ve 
společnosti LEO Express působil jako finanční ředitel. Zároveň je místopředseda 
představenstva a minoritní akcionář. Pod jeho vedením LEO Express v loňském roce 
například zařadil do své skupiny dopravce TigerExpress, expandoval v regionu střední 
Evropy a stál také za spuštěním carsharingového projektu SmileCar. 

Zakladatel, spolumajitel a předseda představenstva LEO Express Leoš Novotný řídí 
strategii a další expanzi společnosti. 

 

Kontakt pro média:  
Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@le.cz 
 

LEO Express a. s. je multimodální soukromý dopravce, který v roce 2013 zahájil svou činnost novými 
vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku. Dopravce provozuje také rozsáhlou síť autobusových 

linek v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, na Ukrajinu. V roce 2016 se spojil s minibusovým 
dopravcem TigerExpress. Zajišťuje také door2door aktivity jako je Odvoz domů Společnost LEO Express 
již od poloviny roku 2013 dosahuje kladného provozního výsledku hospodaření, tedy nejrychleji ze všech 

soukromých dopravců v Evropě. V roce 2016 společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího 
světového výrobce CRRC. Zakladatelem společnosti je Leoš Novotný, CEO je Peter Koehler. Více o LEO 
Express na www.le.cz 


