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Česká podnikatelská pojišťovna Romana Hartlová, personální ředitelka 
 
Romana Hartlová byla 1. ledna 2020 jmenována personální ředitelkou České podnikatelské pojišťovny 
(ČPP). V této pozici nyní vede 13členný tým, který je zodpovědný za veškeré personální činnosti, 
benefitní program a vzdělávání zaměstnanců společnosti. Je to další krok v její kariéře, která se spojuje 
s oborem pojišťovnictví a ČPP již od roku 1996. Během svého působení v ČPP prošla různými pozicemi 
napříč personální oblastí a může tak čerpat ze svých bohatých zkušeností. Romana Hartlová se narodila 
v Praze a vystudovala obor se zaměřením na obchod a ekonomiku. Role personalisty ji provází celý 
život. 
 
Kooperativa pojišťovna Christoph Rath, člen představenstva Martin Laur, člen představenstva 
 
Dne 1. ledna 2020 se novými členy představenstva pojišťovny Kooperativa stali Christoph Rath a Martin 
Laur. Christoph Rath zodpovídá za oblast financí, Martin Laur má na starosti oblast likvidace pojistných 
událostí a správy pojistných smluv. 
Po studiích ve Vídni a Sydney začal Christoph Rath svou profesní kariéru v bankovnictví. Ve VIG pracuje 
více než 15 let. Strávil čtyři roky v srbských pojišťovnách VIG a osm let v bulharských pojišťovnách VIG. 
V dubnu 2019 se stal členem představenstva České podnikatelské pojišťovny a v lednu 2020 členem 
představenstva Kooperativa pojišťovny. 
Martin Laur vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V pojišťovnictví pracuje od roku 
1999, kdy nastoupil do České podnikatelské pojišťovny. 
Roku 2000 přestoupil do právního úseku pojišťovny Kooperativa, jehož se v roce 2009 stal ředitelem. 
Od roku 2016 do konce roku 2019 byl členem rozšířeného představenstva a k 1. lednu 2020 byl 
jmenován do představenstva pojišťovny Kooperativa. Martin Laur je předsedou Legislativní sekce ČAP. 
 
ČSOB Penzijní společnost Ladislav Rokos, obchodní ředitel 
 
Ladislav Rokos začal v ČSOB pracovat v roce 2008 v útvaru úvěrová architektura a spotřební 
financování, nejprve jako procesní a poté jako výkonný manažer. 
V roce 2015 převzal řízení agendy produktu a služeb – payment comfort. Do čela řízení prodeje pro 
spotřební financování, hypotéky, platební komfort, FOP a moderní technologie nastoupil jako manažer 
v dubnu 2017. 
Do funkce obchodního ředitele byl jmenován od 1. března 2020. 
 
UNIQA pojišťovna Marek Bártek, člen představenstva a obchodní ředitel 
 
Nový obchodní ředitel Marek Bártek absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde vystudoval 
Právnickou a Pedagogickou fakultu. Od roku 2001 se pohybuje v oboru pojišťovnictví. 
Začínal jako právník, později pracoval jako ředitel úseku životního pojištění a jako ředitel penzijního 
fondu Allianz. 
Od roku 2009 působí v UNIQA pojišťovně – nejprve na pozici ředitele bankopojištění a strategických 
obchodních partnerství, poslední dva roky pak ve funkci ředitele makléřského obchodu a strategických 
obchodních partnerství. Vedle spolupráce s regionálními a korporátními makléři má na starosti také 
kooperaci s poradenskými MLM společnostmi, leasingovými společnostmi, dále afinity a on-line 
obchodní aktivity. UNIQA pojišťovnu zastupuje rovněž v Sekci distribuce ČAP. 
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