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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 39 

Datum: 21.09.2015 
Čas: 16:30 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ji ří Havlíček, MBA 

Průběh projednávání: 
Náměstkyně ministra Ing. Pavla Sluková, která zastupovala předkladatele, představila 
nominanta jako odborníka s rozsáhlou praxí v oblasti ekonomie, finančního řízení a 
managementu, s vysokým morálním kreditem a jazykovou vybaveností. Nominant by měl 
na pozici člena dozorčí rady České exportní banky, a.s. (ČEB) nahradit Doc. PhDr. Petra 
Teplého, Ph.D., který na této pozici nemůže nadále setrvat z důvodu velkého časového 
vytížení. Nahrazením externího nominanta za zaměstnance ministerstva si předkladatel 
slibuje i zlepšení a zrychlení komunikace dozorčí rady s ministerstvem. Následně 
nominant ve své prezentaci v krátkosti charakterizoval ČEB jako důležitou součást 
systému státní proexportní politiky, jejíž činnost by měla přispívat k podpoře celkové 
konkurenceschopnosti ČR. Zdůraznil, že cílem ČEB není financovat rizikové projekty, ale 
projekty do rizikových oblastí. Taktéž zmínil některé důležité funkce dozorčí rady a uvedl 
svou vizi dalšího strategického směřování ČEB (např. větší diverzifikace portfolia, 
podpora menších obchodních případů s kratší dobou návratnosti, dořešení rizikových 
případů).  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Při rozhovoru se rozebíraly klíčové milníky 
ze životopisu nominanta, včetně jeho největších úspěchů a neúspěchů. Za svůj největší 
pracovní úspěch nominant považuje své působení ve funkci místostarosty v Čáslavi, kde 
se mu podařilo zrealizovat řadu důležitých projektů. Na otázky z oblasti řízení lidí, 
nominant odpovídal, že nezastává direktivní styl řízení, snaží se více vést, komunikovat. 
Považuje se za náročného, ale zároveň otevřeného nadřízeného. Je schopen pracovat 
v týmu i samostatně. V oblasti řízení změn se snaží spíše kolegy o změně přesvědčit. 
Nominant uvedl, že funkci v dozorčí radě bude časově zvládat. Nominant rovněž u sebe 
vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Jako hlavní motivaci nominant uvedl, že své členství 
v dozorčí radě považuje za výzvu, které by se chtěl úspěšně zhostit tak, aby byl pro 
dozorčí radu přínosem. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  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 17:15 h. 

Zapsal:  Mgr. Eva Hanušová v. r.  Schválil:  Ing. Pavel Dvo řák v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 21.09.2015 
Čas: 16:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ji ří Havlíček, MBA 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Eva Hanušová Tajemnice výboru  

Ing. Pavla Sluková MPO  

Ing. Jiří Havlíček, MBA MPO  
 


