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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 97 

Datum: 23.09.2019 
Čas: 08:45 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Tlapa, MBA 

Průběh projednávání: 

Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka Odboru strategické společnosti a investiční pobídky Ministerstva 
financí, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministryně financí opakovaně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí 
rady společnosti EGAP, a.s. Objektivním důvodem opakované nominace je kompetence 
nominanta, jeho dlouhodobá praxe a odborná způsobilost vykonávat uvedenou pozici. 

Ve své prezentaci nominant nejprve shrnul roli a význam společnosti, do jejíž dozorčí rady byl 
nominován. Dále se nominant zaměřil na své dosavadní působení v dozorčí radě, kdy vyzdvihl 
zejména skutečnost, že dochází ke snižování škodního poměru, materiálové a kapitálové 
stabilizaci společnosti, byla upravena role dozorčí rady a sjednocen výkon práv akcionáře a došlo 
též k posunu ve vnímání EGAP, a.s. z vnějšího pohledu, kdy tato společnost přestala být vnímána 
pouze jako instituce pro vybraný klub velkých exportních hráčů. Nominant následně prezentoval 
i zbývající problémy a výzvy exportního pojišťování, a to zejména transformaci ČEB a EGAP, 
dosažení samofinancovatelnosti (udržitelnosti) provozu, udržení racionálního přístupu k riziku 
a vytvoření nové strategie pro období 2021 až 2025. Nominant pak v závěru představil svoji vizi 
cílového stavu směřování společnosti. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru se úvodní 
otázky zaměřily na úroveň komunikace mezi dozorčí radou a předsednictvem společnosti. Dále 
byla podrobně diskutována otázka možného propojení ČEB a EGAP, případně souvisejícího 
propojení dozorčích rad. Členové Vládního výboru se ve svých dotazech též zaměřili na úroveň 
a profesionalitu zaměstnanců EGAP, a.s., možnost snížení škodního poměru a srovnání 
stávajícího škodního poměru se zahraničím.  V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na 
možný střet zájmů a časové dispozice.  

 

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

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 09:00 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

 

Příloha 
Prezenční listina 


