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1. jméno, případně jména, a příjmení, včetně titulů Ing. Zdeněk Kabátek 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává předseda dozorčí rady 

den vzniku členství v dozorčí radě: 3. května 2018 
den vzniku funkce: 1. 8. 2019 

3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: ZČU Plzeň – FEL 
praxe: vrcholový management v oblasti zdravotnictví, inženýrská investiční činnost, 
             členství ve statutárních orgánech 

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

5. výše úvěrů, půjček poskytnutých tuzemskou pojišťovnou členu dozorčí rady tuzemské pojišťovny Žádné 

6. výše záruk vydaných tuzemskou pojišťovnou za člena dozorčí rady tuzemské pojišťovny  Žádné 
 
 
 
 

1. jméno, případně jména, a příjmení, včetně titulů Ing. Petr Nosek 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává místopředseda dozorčí rady  

den vzniku členství v dozorčí radě: 17. července 2013 
den vzniku funkce: 1. 8. 2019 

3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: VŠST Liberec – FS 
praxe: manažerské pozice VZP ČR 

              náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění 

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

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

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

1. jméno, případně jména, a příjmení, včetně titulů Ing. Miroslav Kalousek 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává člen dozorčí rady 

den vzniku členství v dozorčí radě: 28. 3. 2022   

3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: VŠ 
praxe:  manažerská, úřednická, politická,  
                ministr financí 

4. členství ve volených orgánech jiných právnických osob a vykonávaná funkce Správní rada VZP ČR – místopředseda 

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

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

Údaje ke dni 30. 9. 2022 
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1. jméno, případně jména, a příjmení, včetně titulů Mgr. Luboš Vaněk 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává člen dozorčí rady 

den vzniku členství v dozorčí radě: 15. listopadu 2016 

3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: UK Praha – FTVS 
praxe: Komise pro cenné papíry,  

ekonomický náměstek ČSSZ,  
náměstek ministra,  
představenstvo ČEB, 

             členství ve statutárních orgánech finančních institucí 

4. členství ve volených orgánech jiných právnických osob a vykonávaná funkce člen výboru pro audit státního podniku DIAMO 

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

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

1. jméno, případně jména, a příjmení, včetně titulů Ing. Martin Fassmann 
2. funkce, datum, od kdy osoba příslušnou funkci vykonává člen dozorčí rady 

den vzniku členství v dozorčí radě: 15. listopadu 2016 

3. dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vzdělání: VŠE Praha – národohospodářská fakulta 
praxe: člen DR Komerční banky a.s.,  

člen DR a místopředseda výboru pro finance a audit Českého Telekomu a.s.,  
člen Správní rady VZP ČR a předseda její skupiny pro finance,  

             předseda Výboru pro audit VZP ČR 

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

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

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

Údaje ke dni 30. 9. 2022  
 


