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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 37 

Datum: 30.07.2015 
Čas: 09:40 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Hanzlík 

Průběh projednávání: 
V úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru, 
zaznělo, že důvodem pro jmenování nominanta do společnosti (Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, a.s.) jsou především jeho zkušenosti z oblasti finančních trhů a jeho 
zkušenosti s prací s finančními nástroji.Ve své prezentaci nominant zdůraznil své 
představy o fungování v dozorčí radě. Zaměřil by se na oblast finančních nástrojů a na 
lepší komunikaci s evropskými institucemi. Samotnou činnost banky považuje za dobrou, 
zaměřil by se spíše na korekce v čerpání.Nominant se domnívá, že by v dozorčí radě 
dovedl uplatnit své profesní zkušenosti ve prospěch státu. 

Při následném pohovoru se členy Vládního výboru se probíraly jednotlivé milníky 
v životopisu uchazeče. Dále se probíraly nejdůležitější úspěchy i neúspěchy v dosavadní 
kariéře nominanta. Nominant se považuje za nezávislého, důsledného odborníka s tahem 
na branku. Dále se probíralo dosavadní složení dozorčí rady a vnitřní procesy, které jsou 
v dozorčí radě nastaveny. Za svou výhodu pro fungování v dozorčí radě považuje 
nominant své dosavadní zkušenosti.Při otázce na potenciální střet zájmů uchazeč uvedl, 
že v současné době působí jako poradce v jiné bance. Tuto činnost však v případě svého 
jmenování do dozorčí rady okamžitě ukončí. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 10:25 h. 

Zapsal: Ivana Langmajerová v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v. r. 
 Za tajemnici výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 30.07.2015 
Čas: 09:30 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Hanzlík 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Ivana Langmajerová Za tajemnici výboru  

Ing. Petr Blažek MF  

Ing. Martin Hanzlík MF  
 


