
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 23340/2021-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. Martin Růžička   

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

Orgán: 

Představenstvo 



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 je vyhodnocení 
nominované osoby jako nejvhodnější ve výběrovém řízení na obsazení pozice člena 
představenstva společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále 
jen „EGAP“) realizovaném na Ministerstvu financí. 

V rámci své prezentace seznámila nominovaná osoba členy Výboru pro personální 
nominace se svým profesním profilem. Poté popsala strukturu a činnosti EGAP, 
jejímž posláním je podpora českého vývozu prostřednictvím zejména 
prostřednictvím pojištění vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních 
nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik. 
Nominant též uvedl aktuální změny vztahující se k EGAP, jež jsou důsledkem 
pandemie Covid-19. Dále zhodnotil dosavadní úspěchy EGAP a její další 
směřování, přičemž zdůraznil zejména kvalitní a transparentní ratingový model 
založený na validaci prediktorů bankrotu, jehož spolehlivost v roce 2018 dosáhla až 
93 %.   

V úvodu hodnotícího pohovoru byl nominant vyzván k objasnění důvodů, které jej 
vedly k odchodu ze skupiny Coface a návratu zpět do EGAP, kde dříve působil. 
Další dotaz byl zaměřen na kvalitu i kvantitu personálních kapacit EGAP v oblasti 
řízení rizik. Nominant rovněž uvedl, co shledává na práci v EGAP inspirujícího a co 
by naopak změnil. Následně nominant upřesnil některé údaje ze svého životopisu. 
Poté bylo diskutováno téma akceptace vyhodnocených rizik představenstvem 
EGAP, přičemž byl nominant požádán o osobní názor na tuto situaci. Reagoval 
rovněž na dotaz, zda je možné provádět změny v již sjednaných obchodech, 
například z důvodu stále se měnící situace na trhu i ve světě.  

V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce člena představenstva. 

 

 

 

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  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

 

 

Ing. Yvona Charouzdová v. r. 

předsedkyně Výboru 
pro personální nominace 

 








