VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 23343/2021-UVCR
ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU
Členové Výboru přítomní pohovoru:
Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně
RNDr. Josef Postránecký, místopředseda
Bc. Eva Svobodová, MBA, členka
Mgr. František Bublan, člen
Ing. Petr Špirhanzl, člen
Jana Maxová, sekretariát
Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
15. června 2021, Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01
Praha 1
Předkladatel:
Ministerstvo financí
Nominovaná osoba:
Ing. Ivan Duda
Právnická osoba s majetkovou účastí státu:
Česká exportní banka, a.s.
Orgán:
Dozorčí rada

Průběh pohovoru:
V úvodu pohovoru představila Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka Odboru strategické
společnosti a investiční pobídky Ministerstva financí, jakožto zástupkyně
předkladatele, nominovanou osobu. Důvodem nominace jsou kompetence a
odborná způsobilost nominované osoby.
Úvodem své prezentace seznámila nominovaná osoba členy Výboru pro personální
nominace se svým osobním a profesním profilem. Poté nominant pohovořil o svém
možném přínosu pro dozorčí radu České exportní banky, a.s. (dále „ČEB“), přičemž
zdůraznil detailní znalost všech oblastí banky, znalost problematiky exportního
financování a souvisejících rizik či znalost interní problematiky ČEB a EGAP
(Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.). Dále se nominant zaměřil na
osobní vnímání role ČEB v rámci podpory exportu a své cíle v případě jmenování
členem dozorčí rady ČEB.
V úvodu hodnotícího pohovoru byla nominovaná osoba vyzvána ke zhodnocení své
dosavadní profesní kariéry a k porovnání státní správy a korporátního prostředí
z hlediska svého osobního vnímání. Nominant též přiblížil své působení na pozici
předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky Bratislava, a.s.
v letech 2000 – 2002. Dále nominant objasnil důvody ukončení svého působení
v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. Další dotaz byl zaměřen na
exportní strategii ČR, konkrétně podle jakých kritérií by při tvorbě této strategie
nominant postupoval. V souvislosti s uvedenou strategií byl nominant požádán
o osobní názor, zda preferuje podporu exportu zaměřenou teritoriálně či dle odvětví.
Poté nominant vysvětlil, co ho vedlo k zapojení se do iniciativy DoToho, která se
zaměřuje na mentoring pro malé a střední podniky a podnikatele, a co mu tato
činnost přináší. Posléze nominant uvedl, co bylo jeho motivací pro práci
v bankovním sektoru.
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro
řádný výkon funkce v dozorčí radě.

Stanovisko
Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její

přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována.
Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.
Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při výkonu
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována.
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných
souvislostech Výbor pro personální nominace
nedoporučuje
vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.

Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předsedkyně Výboru
pro personální nominace

