
 

 
 

 
 
 

 

Dodatek k Výroční zprávě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za rok 2008 
 

1. Doplňující informace ke členům výkonného řízení společnosti uvedených na straně 65  
 
Clare Ronald Clarke 
výkonný ředitel pro lidské  zdroje – zastupující 
  
Svoji profesionální dráhu zahájil v sektoru zdravotnictví u společností Warner-Lambert a Pfizer 
Inc., pro něž řídil výrobu polyetylénových plastů a želatinových kapslí. Řídil začínající společnosti 
v čínském Suzhou, pracoval též v Japonsku, Jižní Americe a v USA. Od roku 1995 se věnuje oblasti 
lidských zdrojů, kde se zaměřuje na rozvoj organizace, kompenzační programy, zaměstnanecké 
benefity a podporu strategických klientů. Do společnosti ČESKÝ TELECOM (právního předchůdce 
Telefónica O2 Czech Republic) nastoupil v říjnu 2005 a v současné době řídí oblast rozvoje 
organizace a realizace lidského kapitálu. 
 
Clare Ronald Clarke vykonával funkci zastupujícího výkonného ředitele pro lidské zdroje dočasně 
od 1. ledna 2009 do 31. července 2009. Důvodem bylo ustanovení jednotky Lidské zdroje jako 
samostatné organizační jednotky v přímé liniové podřízenosti generálnímu řediteli (viz strana 58). 
Od 1. srpna 2009 tuto funkci zastává Michal Urválek (viz Pololetní zpráva 2009, kapitola Správa a 
řízení společnosti). 
 
Marek Hakala 
ředitel pro interní audit a řízení rizik – zastupující 
 
Absolvoval Strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně v oboru počítačové navrhování 
strojních soustav (CAD). Titul MBA získal na University of Calgary v roce 2000. Ve své profesní 
kariéře pracoval v oblasti IT ve veřejném i privátním sektoru. V roce 2000 nastoupil do ČESKÉHO 
TELECOMU (právní předchůdce Telefónica O2 Czech Republic) do jednotky Interní audit, kde se 
věnoval finančním a procesním auditům. V této činnosti pokračoval i ve společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, kde na přelomu let 2008 a 2009 vedl jednotku Interní audit a risk management. Je 
držitelem mezinárodně uznávaných profesních certifikací CIA (Certified Internal Auditor) a CISA 
(Certified Information Systems Auditor) v oblasti interního auditu. 
 
Marek Hakala vykonával funkci zatupujícího ředitele pro audit a řízení rizik dočasně od 1. listopadu 
2008 do 31. března 2009. Důvodem byl odchod Zdeňka Radila, předchozího vedoucího této 
organizační jednotky ze společnosti (viz strana 78). Od 1. dubna 2009 tuto funkci zastává Andrés 
Romero Dexeus (viz Pololetní zpráva 2009, kapitola Správa a řízení společnosti). 


