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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 2 

 

Datum:   25. 4. 2014 

Čas:    12.40 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Martin Pros, Ph.D.  

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, 
prezentoval nominant svoje dosavadní pracovní zkušenosti i svoje cíle při fungování v dozorčích 
radách s tím, že konkretizoval opatření pro jednotlivé instituce, do kterých je nominován (Exportní 

garanční a pojišťovací společnost, a.s., Česká exportní banka, a.s., Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, a.s.). Prezentoval nutnost zajistit finanční stabilitu, minimalizovat rizika, i nutnost 
vymezit pro jednotlivé instituce konkrétní pozici na trhu. Zdůraznil potřebu nadefinovat konkrétní 
rozvojové strategie, odstranit klientelismus.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se nejprve diskutovalo o 
možném střetu zájmů v případě jeho nominace do dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, a.s. a České exportní banky, a.s., neboť se jedná o instituce, které jsou finančně 
provázané. Nominant reagoval sdělením, že si je možného střetu zájmů vědom, nicméně že je 
připraven nastavit pravidla tak, aby se v případě, že k takové situaci dojde, z rozhodování ve sporných 
věcech vyloučil. Podle překladatele je současné působení v obou dozorčích radách možné.  

Dále se diskutovalo o bohatých profesních zkušenostech nominanta ze zahraničí, kde pracoval v týmu 
zahraničních spolupracovníků, a probíralo se i jaká je jeho motivace k návratu do České republiky. 
Nominant zdůraznil, že by rád posunul fungování státní správy, zefeknivnil její chod, přičemž je pro 
něj důležité jít v řídící funkci příkladem. Dále zdůraznil, že pro dobrý management je důležitá týmová 
spolupráce, přičemž, aby šlo agendu zvládnout kvalitně, je třeba efektivně delegovat úkoly. 
V neposlední řadě padaly dotazy na osobnostní předpoklady pro činnost v dozorčí radě, motivy 
nominanta pro práci v dozorčí radě i jeho konkrétní časové možnosti pro tuto činnost. V závěru 
nominant zdůraznil, že hlavním cílem pro něj je stabilizovat instituce, do kterých bude nominován. 

Na dotaz, zda nominant splňuje všechny požadavky předpokládané právním řádem pro danou 
pracovní pozici, sdělil, že v současné době jeho nominaci do Exportní garanční a pojišťovací 
společnosti, a.s. souběžně posuzuje také Česká národní banka, jejíž předchozí souhlas je právním 
řádem pro nominaci do dozorčí rady vyžadován. Jak nominant uvedl, výsledek posuzování České 
národní banky by měl být znám již počátkem příštího týdne, neboť valná hromada, která má o jeho 
nominaci rozhodnout, se koná již 30. 4. 2014. 

Přijaté závěry: 

I. Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální 
nominací do dozorčí rady České exportní banky, a.s. souhlas. 
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II.  Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální 
nominací do dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. souhlas. 

III.  Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s  personální 
nominací do dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

 

Jednání skončilo v 13.35 

 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.                                 Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                  Tajemnice výboru                               Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   25.4.2014 

Čas:    12.30 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Martin Pros, Ph.D. 

 

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  

JUDr. Martin Pros, Ph.D. MF  

JUDr. Ing. Jiří Nováček  MF  

   

   

   

   

   
 


