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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 14 

Datum: 13.10.2014 
Čas: 16:01 h 
Předkladatel:  MZV 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Tlapa, MBA 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Ivan Jukl, MBA, vrchní ředitel, 
nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě společnosti, kam je 
nominován (Česká exportní banka, a.s.). Nominant zhodnotil dosavadní práce 
společnosti, při svém působení v dozorčí radě hodlá ověřit, zda společnost tohoto typu 
Česká republika vůbec potřebuje.Dle názoru nominanta je nutné představit kredibilní vizi 
společnosti do budoucnosti, aby se obhájila a aby šlo nastartovat její pozitivní vývoj. 
Stěžejní je momentálně dle jeho názoru zhodnotit úsek rizik banky, zda je udržitelný. 
Důležitá je také větší synergie s dalšími institucemi podobného zaměření (Czech Trade 
apod.), aby šlo ověřit příležitosti na exportních trzích – je nutné hledat nové možnosti. 
Role dozorčí rady společnosti má dle názoru nominanta býtstrategické směřování banky, 
včetně určitého politického zadání, zda jít/nejít do většího obchodního rizika. Nominanta 
zajímají modely financování exportu. Nominant se dotknul i konkrétních aspektů 
fungování dozorčí rady, jako je schvalování dokumentů písemně, per rollam, což 
nepodporuje, zmínil se rovněž o počtu členů dozorčí rady, který by dle jeho názoru měl 
být nižší.Nominant by rád dosáhl toho, aby banka posílila svoji roli, vedle financování 
exportu, zboží a služeb především ve financování přímých investic (především malých a 
středních) českých firem v zahraničí. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho bohaté zkušenosti se 
zahraničním prostředím (včetně fungování v agendě Evropské unie a implementace 
evropských politik) a exportní politikou. Nominant hovořil o práci v týmu spolupracovníků, 
popsal, jakým způsobem jde příkladem svým kolegům, zamýšlel se nad způsobem 
vedení, zhodnotil své silné i slabé stránky. Nominant dále popsal, jakým způsobem 
sleduje efektivitu politik, které řídí, a jaké následné kroky po jejich zhodnocení podniká/ 
hodlá podnikat.Nominant by chtěl docílit, aby se v případě společnosti, do jejíž dozorčí 
rady je nominován, jednalo o profesionální a respektovanou instituci. Dotazy padaly také 
na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Českéexportní banky, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 16:55 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 13.10.2014 
Čas: 16:00 h 
Předkladatel: MZV 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Tlapa, MBA 

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. Ivan Jukl, MBA MZV  

Ing. Martin Tlapa, MBA   
 


