
 
 
 
 
 
 

 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Praha, 12. července 2020 
 
 
Společnost Altron posílila svůj tým o Karla Tomana z 
KKCG a Pavla Kvasničku z Kapsch 
 
Český lídr ve výstavbě datových center a správy související infrastruktury, 
společnost Altron, posílil svůj tým o dva nové manažery. Finanční řízení 
společnosti má nově na starosti ekonomický ředitel Karel Toman, který 
předchozích šest let působil v investiční skupině KKCG. Novým ředitelem 
technologické divize se stal Pavel Kvasnička, který devět let zastával pozici 
projektového ředitele Kapsch Telematic Services. 
 
Karel Toman přechází do společnosti Altron z investiční skupiny KKCG, kde působil 
jako finanční manažer a později jako manažer controllingu. Mezi jeho zodpovědnosti 
zde patřilo vytvoření reportingu za celou investiční skupinu, implementace nového 
konsolidačního softwaru, ale například i finanční řízení společnosti G-JET poskytující 
služby privátních letadel. V Altronu nově zajišťuje finanční řízení celé společnosti. 
„Mým cílem je zejména optimalizovat klíčové procesy a zvyšovat přidanou hodnotu 
finančního oddělení jako klíčového byznysového partnera,“ uvádí Karel Toman. 
Vystudoval ekonomii na VUT v Brně, mezi jeho koníčky patří horská turistika, 
cestování, jízda na motocyklu či hra na violoncello. 
 
Altron rozšířil svůj tým také o nového ředitele technologické divize Pavla Kvasničku. 
Ten má z minulosti například devítileté zkušenosti na pozici projektového ředitele ve 
společnosti Kapsch Telematic Services. Zde vedl oddělení zaměřené na projekty pro 
rozšíření mýtného systému či telematické aplikace, například pro odhady dojezdové 
vzdálenosti nebo kontrolu hmotnosti vozidel za jízdy. Ve své nové roli ve společnosti 
Altron se zaměří zejména na řízení a plánování rozvoje technologické divize a 
podporu realizovaných projektů. „Budu se věnovat také rozvoji nově vzniklých 
oddělení, jako jsou například oddělení slaboproudu nebo internetu věcí. Chci tak 
pomoci převádět úspěchy obchodního oddělení do reality,“ říká Pavel Kvasnička. 
Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, k jeho zálibám patří cyklistika, lyžování, 
golf a civilní letectví. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

O společnosti 
 
Altron byl založen v roce 1993 Milivojem Uzelacem a postupně se vypracoval na pozici české jedničky 
na poli datových center. Své technologie a produkty Altron poskytuje napříč globálním trhem v rámci 
soukromých společností a státních institucí stovkám klientů. V České republice disponuje nejrozsáhlejší 
servisní sítí datových center. Mezi nejvyhledávanější služby patří výstavba datových center na míru, 
mobilní a micro datová centra, poradenství a ostatní služby spojené s kritickou infrastrukturou.  
 
Odkaz na webové stránky: https://www.altron.net/ 
Facebook: https://www.facebook.com/altroncz 
Instagram: https://www.instagram.com/altron_net/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/altron-a.s. 
 
 
 
Interní kontakt pro média: 
Jovanka Uzelacová, Marketingová manažerka – Altron 
jovanka.uzelacova@altron.net, +420 606 665 464 

 

Agenturní kontakt pro média: 
Zuzana Pětníková, Head of Marketing – Inago Digital 
zuzana.petnikova@inago.cz, +420 721 044 470 


