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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 24 

Datum:   04.02.2015 
Čas: 15:59 h 
Předkladatel:  MMR 
Posuzovaná osoba: JUDr. Olga Letá čková 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu vrchní ředitelky Ing. Zdenky Pikešové, MPA, která nominanku 
představila, nominantka prezentovala svoji představu fungování v dozorčí radě 
společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Nominantka se zabývala tím, 
proč je pro ČR společnost, do jejíž dozorčí rady je nominována, důležitá (vazba na 
finanční nástroje), dále zdůraznila svoji erudici v oblasti čerpání evropských fondů.    

V následném rozhovoru s členy vládního výboru pro personální nominace se probíraly 
dřívější pracovní zkušenosti nominantky. Celý svůj profesní život se nominantka věnovala 
problematice Evropské unie, ať už nastavování předvstupních mechanismů, čerpání 
evropských fondů, zkušenosti má rovněž s komunikací s Evropskou komisí atp. 
Nominantka vypíchla své největší úspěchy, zamyslela se i nad neúspěchy. Nominantka 
nebyla nikdy dříve členkou jiného dozorčího podniku. Nominantka zhodnotila své 
zkušenosti s vedením lidí, označila se spíše za týmového hráče. Z hlediska delegování 
dle názoru nominantky záleží na konkrétní agendě, která je řešena. Dle slov nominantky 
nehrozí při jejím potenciálním působení v dozorčí radě žádný střet zájmů. V dozorčí radě 
by se ráda zaměřila na oblast finančních nástrojů, jejichž nastavení bude nutné 
modifikovat. Dotazy padaly i na časové možnosti nominantky pro výkon činnosti v dozorčí 
radě. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  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 16:43 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
  Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 



Úřad vlády České republiky 
 

 
 

VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 04.02.2015 
Čas: 15:45 h 
Předkladatel: MMR 
Posuzovaná osoba: JUDr. Olga Letá čková 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Zdenka Pikešová, MPA MMR  

JUDr. Olga Letáčková   
 


