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Lubomír Drenčak se stal novým finančním ředitelem YIT Stavo 

 

Na post finančního ředitele v developerské společnosti YIT Stavo nastoupil v lednu Lubomír 

Drenčak. Ten má desetiletou praxi ve finančnictví, převážně v oblasti nemovitostí, 

stavebnictví a výroby. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Helenu Thérovou, která nadále 

zůstává ve vedení společnosti YIT a na pozici poradce se bude věnovat plánování 

a controllingu. 

 

Lubomír Drenčak (34) odstartoval svou pracovní kariéru ve společnosti KPMG, která poskytuje 

služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva. Za celkem 9 let se zde vypracoval na manažera 

a vedl tým během auditních zakázek zaměřených na lokální a IFRS výkazy v odvětví nemovitostí, 

průmyslové výroby a infrastruktury. Poté rok působil jako finanční manažer pro českou odnož 

stavebního koncernu PORR. Jako finanční ředitel YIT Stavo bude mít komplexní zodpovědnost za 

oblast financí a jejich strategického řízení.  

 

Univerzitní studia ukončil Lubomír Drenčak ziskem magisterského titulu v oboru Podniková 

ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Předtím absolvoval výměnný 

pobyt na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě, kde se věnoval mimo jiné marketingové analýze či 

strategickému managementu. Hovoří plynně anglicky. Mezi jeho koníčky patří trávení času 

s rodinou, běh a horská turistika.  

 

 
O YIT a YIT Stavo:    
Společnost YIT (výslovnost: vaj aj tý) vstoupila na český trh v roce 2008, kdy akvizicí získala českou firmu 
Euro STAVOKONSULT. Obě společnosti působí v oboru stavebnictví řadu let – původní Euro 
STAVOKONSULT byla na českém trhu téměř 20 let, kořeny finské YIT sahají až do roku 1912, letos tak slaví 
již 110 let fungování. K hlavním činnostem YIT Stavo patří příprava a realizace developerských projektů. Na 
český trh přináší bydlení ve finském stylu. Společnost YIT Stavo v České republice dokončila 23 projektů 
(včetně jednotlivých etap větších celků, které samy o sobě de facto představují středně velké bytové projekty). 
Ve výstavbě je nyní 6 projektů: Koti Libeň, Vesi Hostivař, Happi Milánská, Rivi Bachova, přelomový projekt 
Suomi Hloubětín s 11 etapami bytových domů a sousední polyfunkční projekt Lappi Hloubětín s téměř 290 
byty a komerčními prostory. Na ploše původního více než 10hektarového brownfieldu v Hloubětíně tak vzniká 
nová čtvrť s bydlením, obchodními prostory a školkou, kde najde domov zhruba 3 500 obyvatel. Další 
projekty má developer v přípravě. 
 
YIT již dokázala splnit svůj ambiciózní plán a zařadila se mezi pětici nejsilnějších developerů na poli 
rezidenční výstavby v Praze. V oblasti CSR YIT dlouhodobě podporuje Kliniku dětské chirurgie FN Motol 
a s ní spjatou nadaci Konto „Dětská chirurgie Motol", kterou zaštiťuje herečka Tereza Brodská. 
 
Skupina YIT je největší stavební a developerskou firmou ve Finsku a řadí se na přední příčky v celé severní 
Evropě. Při všech svých stavbách dbá na trvalou udržitelnost a respekt k životnímu prostředí. Realizuje 
bytové i komerční nemovitosti a soustředí se zejména na projekty rozvoje velkých městských urbanistických 
celků. Její obrat v roce 2021 dosáhl téměř 2,7 mld. eur. Skupina aktuálně působí v 9 zemích: Finsku, 

https://www.yit.cz/


Švédsku, Norsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, České republice, Slovensku a Polsku. Pracuje pro ni přes 5 500 
lidí. Akcie společnosti YIT jsou kotovány na burze v Helsinkách. 
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