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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 37 

Datum: 30.07.2015 
Čas: 08:56 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Július Kudla 

Průběh projednávání: 
V úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru, 
zaznělo, že je důležité, aby v dozorčí radě společnosti, kam je nominant nominován 
(EGAP, a. s.), byli lidé, kteří mají zkušenosti v úvěrových institucích. Zástupce 
předkladatele dále představil přednosti nominanta. Nominant ve své prezentaci dále 
představil své vize působení v dozorčí radě společnosti. Nominant uvedl, že by mělo dojít 
k přenastavení procesů uvnitř společnosti, mělo by být zajištěno jejich dodržování a mělo 
by dojít k omezení krytí některých vývozů. 

Dále probíhal rozhovor s členy Vládního výboru. Při něm se probíraly dosavadní pracovní 
úspěchy nominanta. Dále se rozhovor zaměřoval na klíčové milníky ze životopisu 
nominanta. Nominant hovořil o svých schopnostech motivovat lidi pro práci v týmu. 
Považuje se za manažera. Dále se hovořilo o problémech, se kterými se společnost 
potýká a nominant představoval vize možného zlepšení chodu společnosti. Nominant 
uvedl, že bude mít dostatek času, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. 
Nominant se nedomnívá, že by v případě jeho jmenování do dozorčí rady společnosti 
mohl u něj vzniknout jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci nominant považuje, že 
dostane možnost pomoci napravit vadný stav, který v současné době ve společnosti 
panuje. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti EGAP, a.s., souhlas. Vládní výbor upozorňuje, že ke jmenování 
do dozorčí rady je nutný předchozí souhlas ČNB. 

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

Jednání skončilo v 09:35 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: 08:45 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Július Kudla 

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. Július Kudla MF  
 


