
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 32515/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

In. Yvona Charouzdová, předsedkyně 

Bc. Eva Svobodová, MBA, členka 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen 

Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

21. září 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo financí  

Nominovaná osoba: 

Ing. Pavel Závitkovský  

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

Národní rozvojová banka, a.s.  

(dříve Českomoravská záruční a rozvojová 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. Jako důvod nominace uvedla, že nominovaná 
osoba disponuje odbornou způsobilostí a kompetencemi pro výkon funkce člena 
dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s. (dále jen “NRB“) a rovněž působí jako 
člen Výboru pro audit NRB.  

Úvodem své prezentace nominovaná osoba pohovořila o činnosti NRB, která 
spravuje finanční prostředky získané jak z fondů EU, tak ze státního rozpočtu, dále 
hovořila také o poslání a vizi NRB. Posláním NRB je pomáhat udržitelnému 
ekonomickému a sociálnímu rozvoji České republiky, vizí NRB je být lídrem v oblasti 
správy finančních nástrojů České republiky. V další části prezentace se nominant 
zmínil o svém členství ve Výboru pro audit NRB, což z hlediska případného výkonu 
funkce člena v dozorčí radě této společnosti považuje za přínosné. Nominant dále 
zmínil probíhající projekty a procesy v NRB, jako je například rebrand banky, 
digitalizace či příprava na přestěhování banky do nových prostor. Následně se 
nominant věnoval i personální oblasti, kdy uvedl, že v rámci generační obměny 
zaměstnanců NRB probíhala četná výběrová řízení. Závěrem nominant představil 
aktuální výsledky NRB za rok 2020 a možnosti financování infrastruktury v rámci 
Národního rozvojového fondu.  

V rámci hodnotícího pohovoru byl nominované osobě nejprve položen dotaz týkající 
se osobní spokojenosti se současným stavem digitalizace a obecně s oblastí IT 
v NRB. Dále byla požádána o vyjádření osobního názoru na úroveň středního 
managementu NRB v souvislosti se změnami v obsazení managementu, o kterých 
hovořila ve své prezentaci. Nominant též, na základě dotazu, podrobněji pohovořil 
o tom, co konkrétně zahrnuje pojem bezkontaktní banka a uvedl též, které činnosti 
NRB nejsou vhodné pro zavedení jejich automatizace. Poté nominant reagoval na 
otázku, v čem spatřuje příčinu nezájmu velkých investorů podílet se na specifických 
investičních projektech financovaných z Národního rozvojového fondu. Následně 
proběhla diskuse týkající se záměru založení investiční dceřiné společnosti NRB. 

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  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

 

Ing. Yvona Charouzdová v. r. 

předsedkyně Výboru 
pro personální nominace 

 






