
1 

 

Renata Mrázová 
 
 
 
 

- Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Hospodářská politika 
a obchodní podnikání, promovala v roce 1995 
 

- Svoji kariéru začala v roce 1995 ve švédské farmaceutické společnosti Astra 
jako asistentka finančního oddělení. Zde prošla několika pozicemi v rámci 
oddělení financí a HR, pracovala jako účetní, hlavní účetní, HR manažerka a 
finanční ředitelka (CFO - Chief Financial Officer). Koordinovala fúzi s britskou 
společností Zeneca. 

 

- V roce 2000 nastoupila do ING na pozici finanční ředitelky pro Českou 
republiku a Slovensko 

 

- Na konci roku 2005 přijala nabídku založit novou pojišťovnu Direct pojišťovna 
na „zelené louce“, kterou pak v pozici generální ředitelky a předsedkyně 
představenstva vedla až do července 2007 

 

- V následujících letech se věnovala především rodině a vlastní společnosti, 
která se specializuje na maloobchodní činnost. Zároveň pracovala jako 
konzultant na několika projektech v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví  

 

- V září 2009 se Renata vrátila zpět do skupiny ING Group na pozici finanční 
ředitelky 

 

- Od června 2011 zastává pozici generální ředitelky NN pojišťovny a penzijní 
společnosti pro Českou republiku a Slovensko (dříve ING pojišťovny a penzijní 
společnosti). Pod jejím vedením v roce 2012 získala ING pojišťovna 
v prestižní anketě Hospodářských novin tituly Nejlepší pojišťovna roku a 
Klientsky nejpřívětivější pojišťovna roku. 
 

- Je členkou dozorčí rady NN Polsko (dříve ING Polsko) 
 

- Je členem regionálního evropského vedení NN Insurance (dříve ING 
Insurance) 
  
 

 
Rodinný stav: vdaná, dvě dcery 
Koníčky: rodina, cestování, dějiny umění, malba, architektura a interiérový design, 
zahradničení, literatura 
Sport: lyžování, jízda na kole, bruslení, tenis 
Jazyky: angličtina, němčina, holandština a ruština 
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Další zajímavé informace o Renatě Mrázové: 
 
 

- Je členkou prezidia České asociace pojišťoven 
 

- Podílí se na mnoha projektech, které podporují reprezentaci žen 
v manažerských pozicích (např. coby mentorka v programu Equilibrium, který 
organizuje Britská obchodní komora) 
 

- Je členkou správní rady Odyssey, jedná se platformu určenou na podporu 
ženského leadershipu a založenou na principu mentoringu a networkingu 

 
- Je členkou klubu finančních ředitelů CFO Club 

 
- Je členkou organizace Prague Leadership Institute 

 
- Je členkou YPO Chamber ČR 

 
- Je členkou Rady Business Woman, časopisu, který je zaměřen na leadership 

a diverzitu 
 

- Je členkou kolegia Minerva 21, konceptu, který se zaměřuje na zvýšení 
sebevědomí, profesních znalostí žen a budování sítě 
 

- Je ambasadorkou projektu Mentoring začínajících učitelů a Lean-in kroužků 
v rámci Business Leaders Forum 
 

- Je aktivní propagátorkou finanční gramotnosti, za její podpory vydala 
společnost ING knihu pro děti „Kde rostou peníze?“ a deskovou hru o 
financích UBOROS 
 

- Finanční ředitelkou se poprvé stala v 27 letech během svého působení ve 
farmaceutické společnosti AstraZeneca 

 
- Během univerzitních studií strávila několik měsíců v USA, kde se pracovala 

v neziskových organizacích 
 

- Dva semestry věnovala studiu dějin umění, absolvovala roční kurz bytového 
designu 

 
- Napsala předmluvu k českému vydání knihy „Lean in“ (česky vyšlo pod 

názvem „Opřete se do toho“) od  Sheryl Sandberg, provozní ředitelky 
Facebooku 
 

- S manželem vlastní rodinnou firmu, která se specializuje na maloobchod a 
velkoobchod 
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Umístění Renaty v prestižní anketě Hospodářských novin Top 25 žen českého 
byznysu 
 
2005 – 8. místo  
2006 – 17. místo  
2011 – 7. místo a titul „Skokan roku“  
2012 – 2. místo  
2013 – 2. místo 
2013 – 1. místo + speciální ocenění jako jedna z 10 „Nejúspěšnějších žen za 
posledních 10 let“ 
     
V žebříčku 50 nejmocnějších Češek, který sestavil prestižní ekonomický časopis 
Forbes, obsadila Renata 14. místo v roce 2012, 18. místo v roce 2013 a 13. místo 
v roce 2014.  
 

  
Co říkají její kolegové: Že Renatino nadšení pro věc je neodolatelně nakažlivé.   


