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Odborník na finanční trhy Karel Růžička posiluje
tým Trinity Bank
Řady finančních odborníků Trinity Bank od září 2020 posílil Karel Růžička, který
nastoupil na pozici ředitele úseku Treasury. V bance bude mít na starosti řízení
bilance a investování v rámci dluhopisového portfolia banky. Do Trinity Bank
Karel Růžička přichází z finanční skupiny ING, kde do nedávna působil na pozici
Bank Treasurer pro Českou Republiku.
Karel Růžička má v oblasti finančnictví více než 20leté zkušenosti, odborné znalosti má pak
napříč oborem v oblastech řízení rozvahy, financí, zajišťování rizik, řízení likvidity a
obchodování na sekundárním trhu. V Trinity Bank bude řídit úsek Treasury, kde se bude podílet
na řízení likvidity, úrokového rizika a investic na finančních trzích. Pracovní zkušenosti získal
K. Růžička ve finanční skupině ING, kde od roku 1994 působil na různých manažerských
postech. Jeho posledním působištěm ve finanční skupině byla funkce ředitele Treasury, z níž
nyní po 7 letech odešel.
„Trinity Bank je relativně nová banka na našem trhu s ambiciózními plány do budoucna a já
jsem osobně velmi rád za příležitost, která mi umožňuje přispět svými zkušenostmi k jejímu
rozvoji. Správně nastavené Treasury zvyšuje odolnost a efektivitu každé finanční instituce a
tvoří jeden z předpokladů pro její dynamický a udržitelný růst. Atraktivní je pro mě také
možnost pracovat v privátně vlastněné firmě, která je součástí úspěšné finanční skupiny a kde
se zájmy akcionářů ´neztrácí v překladu´ skrze různé úrovně managementu,“ říká ke
spolupráci Karel Růžička.
Předseda dozorčí rady a zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík k nové posile v týmu uvádí:
„Navázané spolupráce s Karlem Růžičkou si velmi vážím, neboť má v oboru finančnictví
mnohaleté zkušenosti a je opravdový expert. Navíc je to velmi loajální člověk a výborný
analytik s vášní pro hledání řešení na míru vždy pro každého klienta. A právě to koresponduje
s filosofií Trinity Bank založené na osobním přístupu, unikátních řešení a nadstandardním
servisu. Spojení banky s další významnou osobností z finančního světa tak vnímám jako
utvrzování naší expertizy pro další růst a rozvoj banky i posílení spokojenosti klientů.“
Karel Růžička vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Obchodní administrativa
a management. Je ženatý, hovoří plynně anglicky a německy. Mezi jeho záliby patří cyklistika
a moderní historie.
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Trinity Bank působí na finančním trhu již 25 let. Kapitálová přiměřenost dosahuje téměř 23 %,
počet klientů 25 000 a bilanční suma přesahuje 18 miliard Kč. Trinity Bank se specializuje na
privátní a korporátní bankovnictví, u fyzických osob se zaměřuje především na vkladové a
spořicí produkty, které nabízejí nadstandardní zhodnocení úspor.
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