
ÚDAJE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA POJIŠŤOVNY VZP, a.s. povinně zveřejňované v souladu se zákonem o pojišťovnictví 

 

 
 

Údaje ke dni 31. 12. 2022 

1. jméno a příjmení, včetně titulů Robert Kareš, Ph. D., MBA 

2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává předseda představenstva 
den vzniku členství v představenstvu: 1. července 2016 
den vzniku funkce: 1. července 2016 

3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: gymnázium (v ČR), mezinárodní vztahy, pojištění a zajištění (v zahraničí), 
v listopadu 2017 získal druhý titul MBA v oboru finanční management a 
strategické řízení financí, v březnu 2018 začal studium programu 
Doctor of Business Administration (DBA) v oboru management a 
leadership a v srpnu 2019 obhájil závěrečnou práci a získal titul DBA. 

praxe: praxe v klíčových řídících funkcích v pojišťovnictví od roku 1995,  
spoluzakládal Pojišťovnu VZP, a.s., 9 let byl jejím výkonným ředitelem, 
od roku 2016 je členem představenstva, které si ho zvolilo za předsedu. 
Během jeho působení se z původní úzce specializované pojišťovny 
stala z Pojišťovny VZP, a.s. univerzální neživotní pojišťovna, základní 
kapitál byl z vlastních zdrojů navýšen více jak pětkrát a ztrojnásobilo 
se předepsané pojistné. 

4. členství ve volených orgánech jiných právnických osob a vykonávaná funkce není členem orgánu jiné právnické osoby 

5. výše úvěrů, půjček poskytnutých tuzemskou pojišťovnou členu představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 

6. výše záruk vydaných tuzemskou pojišťovnou za člena představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 

1. jméno a příjmení, včetně titulů Ing. Halina Trsková 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává místopředsedkyně představenstva 

den vzniku členství v představenstvu: 1. července 2016 
den vzniku funkce: 1. července 2016 

3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání:  ZČU Plzeň fakulta ekonomická,  
ČZU Praha fakulta provozně ekonomická, VŠFS fakulta ekonomická 

praxe: 2014-2016  ředitelka odboru obchodu a marketingu Pojišťovna VZP, a.s. 
2008-2014 hlavní účetní Pojišťovna VZP, a.s. 
2004-2008 hlavní účetní Národní muzeum 
2000-2004 ekonomický referent MK ČR 

4. členství ve volených orgánech jiných právnických osob a vykonávaná funkce PVZP servis s.r.o., jednatel 

5. výše úvěrů, půjček poskytnutých tuzemskou pojišťovnou členu představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 

6. výše záruk vydaných tuzemskou pojišťovnou za člena představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 

1. jméno a příjmení, včetně titulů Ing. Pavel Ptáčník 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává člen představenstva 

den vzniku členství v představenstvu: 1. července 2016  
3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská 

praxe:  2008 - 2016 ředitel finančního odboru - Pojišťovna VZP, a.s.; 
2010 - 2016 člen dozorčí rady - Pojišťovna VZP, a.s. 
2004 - 2008 oddělení plánu a rozpočtu - Pojišťovna VZP, a.s. 

4. členství ve volených orgánech jiných právnických osob a vykonávaná funkce PVZP servis s.r.o., člen dozorčí rady 

5. výše úvěrů, půjček poskytnutých tuzemskou pojišťovnou členu představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 

6. výše záruk vydaných tuzemskou pojišťovnou za člena představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 



 
 
 

 
Údaje ke dni 31. 12. 2022 

 
 
 
 
 

1. jméno a příjmení, včetně titulů JUDr. René Kurka 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává člen představenstva 

den vzniku členství v představenstvu: 1. února 2022 
3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: 1996 - 2001 Vysokoškolské Právnická fakulta 

praxe:   
2008 - 2021 Česká národní banka, sekce licenčních a sankčních řízení, vedoucí 
útvaru nestandardních činností 
2008 - 2018 stálý zástupce ČR při výboru Rady Evropy MONEYVA 
2005 - 2008 Raiffeisenbank a.s., vrchní právník oddělení risku 
2004 - 2005 Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák, advokát 

4. členství ve volených orgánech jiných právnických osob a vykonávaná funkce není členem orgánu jiné právnické osoby 

5. výše úvěrů, půjček poskytnutých tuzemskou pojišťovnou členu představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 

6. výše záruk vydaných tuzemskou pojišťovnou za člena představenstva tuzemské pojišťovny  žádné 


