
  

 

  

  

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Do vedení společnosti TUkas se navrací bratři Tůmovi, postu výkonného 

ředitele se ujímá Michal Zaorálek 

Praha, 15. září 2020 - Skupina TUkas, autorizovaný prodejce a servis značek ŠKODA, Volkswagen, 

Volvo, Opel, Kia, Renault a Dacia a autorizovaný servis značky Audi, změnila po pěti letech své 

organizační uspořádání. K 1. září 2020 došlo ke zrušení pozice generálního ředitele a vedení skupiny 

se znovu ujali majitelé společnosti, bratři Jiří a Miroslav Tůmovi. Zároveň byla nově zřízena funkce 

výkonného ředitele, kterou s účinností od 1. září 2020 zastává Michal Zaorálek. Další změny v top 

managementu firmy nastanou od 1. října 2020. Ředitelem provozovny TUkas ŠKODA a TUkas 

Volkswagen/Audi servis bude Jiří Jandl, post marketingové ředitelky převezme Radka Tůmová. 

Bratři Jiří a Miroslav Tůmovi, spolumajitelé společnosti TUkas, se do vedení firmy vrací po pěti letech, 

kdy skupinu TUkas vedl generální ředitel Petr Lehký. Jeho pozice byla ke konci srpna zrušena a Petr 

Lehký společnost opustil. Bratři Tůmovi se v pozadí firmy zaměří na strategické směřování skupiny 

a dlouhodobé cíle, v kompetenci nového výkonného ředitele Michala Zaorálka bude dosahování 

stanovených cílů, celková správa společnosti a řízení interních procesů a vztahů s obchodními partnery.  

„Velmi si vážím toho, že jsem dostal příležitost usednout do čela skupiny TUkas, a přispět tak k jejímu 

dalšímu rozvoji. Skupina TUkas nabízí kvalitní komplexní služby pro retailové i fleetové klienty všech 

značek, které zastupujeme. Právě kvalita služeb je pro mě zásadní a v silně konkurenčním automotive 

prostředí nás musí odlišovat od ostatních. Jelikož nadstandardní služby nelze poskytovat bez kvalitních 

a spokojených zaměstnanců, bude mojí prioritou také oblast personální. Následující roky budou pro 

automotive segment složitější než doposud. Korona krize změnila chování zákazníků, jejich potřeby 

i náhled na budoucnost. Tyto aspekty ve spojení se změnami, které souvisí s již znatelným nástupem 

elektromobility, na nás v budoucnu budou klást veliké nároky. Na tyto výzvy jsme však ve skupině TUkas 

připraveni,“ uvedl Michal Zaorálek, nový výkonný ředitel skupiny TUkas. Michal Zaorálek ve společnosti 

TUkas působí od roku 2003 a doposud zastával funkci ředitele provozovny TUkas ŠKODA a TUkas 

Volkswagen/Audi servis.  

V souvislosti se změnami ve vedení společnosti nastanou k 1. říjnu 2020 změny i na dalších pozicích 

v top managementu firmy. Jiří Jandl, který doposud zastával funkci marketingového ředitele skupiny 

TUkas, převezme po Michalu Zaorálkovi pozici ředitele provozovny TUkas ŠKODA a TUkas 

Volkswagen/Audi servis. Jiřího Jandla pak na pozici ředitele marketingu vystřídá Radka Tůmová, která 

je zároveň zodpovědná za péči o zaměstnance skupiny TUkas.  

„Ke změnám v řízení skupiny TUkas jsme se rozhodli z důvodu udržení konkurenceschopnosti 

a ekonomické stability naší společnosti v době, která není pro automobilový průmysl jednoduchá. 

Věříme, že se nám společnými silami podaří vše zvládnout a překonat všechna přicházející úskalí,“ 

popisuje změny spolumajitel firmy Jiří Tůma. „Petrovi Lehkému, který na postu generálního ředitele 

vedl skupinu TUkas dlouhých pět let, bychom tímto ještě jednou rádi poděkovali za skvěle odvedenou 

práci a popřáli mu mnoho úspěchů nejen v osobním životě, ale i na nových působištích mimo skupinu 

TUkas,“ dodává Jiří Tůma. 
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Další informace o skupině TUkas: 

Skupina TUkas je autorizovaným prodejcem a servisem značek Volkswagen, ŠKODA, Volvo, Opel, Kia, Renault 
a Dacia. Dále pak autorizovaným servisem značek Audi a Chevrolet. Ojeté vozy jsou nabízeny prostřednictvím 
programů ŠKODA Plus, Das WeltAuto, Volvo SELEKT a Opel Certifikované ojeté vozy. Operativní leasing 
a dlouhodobý pronájem vozů zajišťuje společnost TT-Complex. Skupina TUkas je českou rodinnou firmou působící 
na českém trhu od roku 1991. Více informací na www.tukas.cz 

Kontakt: 

Kateřina Pavelková 
PR Manager 
E-mail: katerina.pavelkova@tukas.cz 
Tel.: +420 773 776 868 

Ing. Michal Zaorálek, 42 let 
Výkonný ředitel skupiny TUkas 

Vystudoval Technickou fakultu ČZU v Praze, obor Dopravní.  

Jeho profesní dráha je se společností TUkas spojená již téměř 18 let. Během této doby 
prošel v rámci skupiny TUkas několika manažerskými pozicemi při zastupování značek 
ŠKODA a VW. Doposud zastával pozici ředitele provozoven ŠKODA a Volkswagen/Audi 
servis. 

Volný čas věnuje rodině a mnoha různým sportům, např. lednímu hokeji, golfu nebo 
tenisu.  

 

Mgr. Jiří Jandl, 43 let 
Ředitel provozoven TUkas ŠKODA a TUkas Volkswagen/Audi servis 

Vystudoval Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, obor Politologie 
a politický marketing.  

Od roku 1997 působil v marketingu společnosti ŠKODA AUTO a.s., v letech 2008 až 
2012 zastřešoval marketingovou komunikaci společnosti ŠkoFIN s.r.o.  a od roku 2014 
se věnoval konzultantské činnosti a dealerskému marketingu v rámci autorizované 
obchodní sítě. Od roku 2017 doposud působil jako marketingový ředitel skupiny TUkas. 

Volný čas tráví s rodinou, mezi jeho koníčky patří cyklistika, lyžování, golf a kutilství. 

Radka Tůmová, 38 let 
Ředitelka marketingu a HR 

Vystudovala Akademii tělovýchovy a sportu, obor Management sportu.  

Ve společnosti TUkas pracuje již více než 15 let, převážně na pozicích spojených 
s podporou prodeje a marketingem. 

Je dcerou jednoho ze dvou majitelů skupiny (Jiřího Tůmy). Ve volném čase se věnuje 
svým dětem a jejich sportovním aktivitám a sama si ráda odpočine při sportu 
(upřednostňuje fitness, plavání, turistiku, či golf). 

http://www.tukas.cz/
mailto:katerina.pavelkova@tukas.cz

