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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 42 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 16:20 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Ing. Petr Blažek, ředitel odboru MF Strategické společnosti a investiční pobídky, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s důvodem předložení návrhu nominace do dozorčí 
rady společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Představil nominantku a 
vyzdvihl její právní a ekonomickou odbornost a zaměření jejího současného působení na 
Ministerstvu financí včetně předchozích zkušeností z oblasti regulace finančního sektoru a 
dohledu nad ním. Následně nominantka ve své prezentaci seznámila s představou svého 
působení v dozorčí radě, zejména uplatnění svého současného zaměření na MF 
k realizaci projektu, jehož cílem je vytvoření centrálního místa, kde by byly 
implementovány finanční nástroje za účelem kontroly a aktivizace banky.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominantka 
odpovídala na otázky ohledně svého profesního životopisu a zmínila důležité milníky své 
kariéry. Rozebíraly se konkrétní pracovní pozice včetně porovnání působení v 
akademické sféře, v oblasti bankovnictví a na současné pozici náměstkyně ministra pro 
oblast mezinárodních vztahů. Nominantka popsala své největší dosavadní pracovní 
úspěchy, zamyslela se i nad neúspěchy. Nominantka popsala způsob, jakým řídí pracovní 
kolektiv, jakým řeší krizové situace, jak se snaží motivovat své podřízené. Na otázku zda 
upřednostňuje v pracovním kolektivu výkon nad lidmi, odpověděla, že dává přednost 
oblasti kompromisního managementu. Rozebírala se i publikační činnost nominantky. 
Dále se probíralo složení a fungování stávající dozorčí rady ČMZRB. Při své práci 
v dozorčí radě by nejdříve detailně prozkoumala činnost banky pro úspěšnou realizaci 
projektu. Nominantka uvedla, že je schopna racionalizovat svůj časový harmonogram tak, 
aby se funkci v dozorčí radě mohla plně věnovat. Nominantka rovněž u sebe vyloučila 
jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje snahu 
pomoci bance, aby úspěšně fungovala a realizaci projektu pro vytvoření centrálního místa 
pro implementaci finančních nástrojů.  

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

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 16:50 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 16:15 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Petr Blažek MF  
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, 
Ph.D.   
 




