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Ing. Josef Perlík má více jak 20ti leté zkušenosti z oblasti energetiky. Nastoupil do ŠKODA JS a.s. 
v roce 2001 jako technolog oddělení přípravy montážních činností a postupně prošel touto společností 
až na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva, kterým byl jmenován v lednu 2016. 
V průběhu této doby se zásadním způsobem podílel na nejvýznamnějších projektech novodobé 
historie jaderné energetiky ve střední Evropě – modernizaci SKŘ v Dukovanech, dostavby JE 
v Mochovcích i tenderu na dostavbu JE Temelín 3&4. Po svém odchodu ze ŠKODA JS a.s. v roce 
2018 působil dva roky jako poradce v oblasti energetiky, a to zejména pro holding Czechoslovak 
Group a.s., následně CE Power Industry a.s. V lednu 2021 byl jmenován předsedou představenstva 
společnosti SIGMA Group a.s., další české renomované a historicky úspěšné energeticko-
dodavatelské společnosti. V dubnu 2021 byl jmenován paralelně Výkonným ředitelem Aliance české 
energetiky z.s., která koordinuje, koncentruje a zastřešuje mezinárodní i vnitrostátní zájmy všech 
českých technologických dodavatelů v oblasti energetiky. 
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Josef Perlík has accumulated more than 20 year’s experience in the power industry. He joined 
ŠKODA JS a.s. in 2001 as an assembly preparation designer and gradually ascended through the 
company to the position of General Manager and Chairman of the Board of Directors, whom he was 
appointed in January 2016. Throughout the whole period of his operation in the company, he 
participated in the most significant nuclear power projects in Central Europe in modern history – 
refurbishment of the I&C system at NPP Dukovany, completion of Mochovce nuclear power plant 
well as in the NPP Temelín  3,4 tender.  
After he left ŠKODA JS a.s., he acted as a power industry consultant for a period of two years, 
particularly for holding company Czechoslovak Group a.s., and later for CE Power Industry a.s. 
In January 2021 he was appointed Chairman of the Board of Directors of SIGMA Group a.s., another 
prestigious and traditional Czech supplier for power industry.  
In April 2021 he was parallelly appointed COO of Czech Power Industry Alliance that coordinates, 
concentrates and roofs international as well as national interests of all Czech suppliers of technological 
equipment for the power industry.  
 
 
 
 
 


