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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 45 

Datum: 01.03.2016 
Čas: 17:07 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Kysilka, CSc. 

Průběh projednávání: 

Ing. Petr Blažek, ředitel odboru Strategické společnosti a investiční pobídky Ministerstva 
financí, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta 
na pozici člena dozorčí rady společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 
(ČMZRB) a na pozici člena dozorčí rady společnosti Česká exportní banka, a.s. (ČEB). 
Zdůraznil kompetence nominanta vykonávat uvedené pozice s ohledem na předchozí 
manažerské zkušenosti a dlouholetou praxi v oblasti finančních trhů. Návrh nominace díky 
vynikajícím referencím nominanta, zkušenostem z komerčního bankovnictví, 
akademickému zaměření a osobnostním předpokladům zapadá do koncepce ministra 
profesionalizovat dozorčí rady. Následně nominant ve své prezentaci seznámil 
s představou svého působení v dozorčích radách ČMZRB a ČEB, zejména uplatnění 
konkrétních osobních zkušeností z působení v nejvyšších funkcích bankovního 
managementu. Nominant také stručně zhodnotil současnou pozici obou společností, do 
jejichž dozorčích rad je nominován.   

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant 
odpovídal na otázky ohledně svého profesního životopisu, zmínil konkrétní pracovní 
pozice, v kterých se cítil nejlépe, včetně důležitých milníků své kariéry. Nominant se 
zamyslel nad svým vývojem v managementu. Následovaly otázky z oblasti řízení lidských 
zdrojů, rozebíralo se uplatnění leadershipu, diverzita týmu, styl manažerského řízení. Dále 
padaly dotazy na zvládnutí konkrétních situací v profesním životě nominanta včetně 
založení ČMZRB, vedení přípravy a realizace zavedení české koruny a měnové odluky od 
Slovenska v době rozdělení Československa. Nominant odpovídal také na otázky ohledně 
aktuální situace v bankovním sektoru, personálním vývoji v této oblasti. Nominant uvedl, 
že je schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí 
radách mohl plně věnovat. Nominant rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za 
hlavní motivaci svého působení v dozorčích radách těchto společností považuje účast na 
debatách o systémových změnách a transformaci ČMZRB a ČEB včetně posílení jejich 
role.  

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

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Česká exportní banka, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 17:50 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 01.03.2016 
Čas: 17:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Kysilka, CSc. 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Petr Blažek MF  

Ing. Pavel Kysilka, CSc.   
 




