Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 71
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

30.10.2017
17:12 h
MMR
Mgr. Marie Kotrlá

Průběh projednávání:
Ing. Zdeňka Pikešová, MPA, státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj, která zastupovala
předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministryně
jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady akciové společnosti Českomoravská záruční a
rozvojová banka (dále jen „ČMZRB“). Návrh na posouzení nominace je předkládán vzhledem ke
skutečnosti, že nominantce skončilo členství v dozorčí radě, kde působila od roku 2013.
S ohledem na dosavadní zkušenosti a odbornost nominantky, která působí na MMR ve funkci
ředitelky odboru legislativně právního, má předkladatel zájem, aby nominantka nadále ve funkci
členky dozorčí rady pokračovala, zejména i s přihlédnutím k aktuálním vládním úkolům spojených
s transformací banky. Následně nominantka ve své prezentaci představila své osobní předpoklady
pro výkon navrhované funkce, blíže pohovořila o stavu projektu transformace ČMZRB na národní
rozvojovou banku České republiky a zhodnotila svůj osobní přínos pro banku i pro ministerstvo.
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominantka nejprve
odpovídala na dotazy týkající se projektu transformace banky včetně aktuálního stavu či časového
odhadu realizace celého procesu. Dotazy padaly i na ekonomické údaje banky. Poté nominantka
provedla svým profesním životopisem a blíže okomentovala některé zastávané pozice včetně
volby studijního zaměření. Mezi své největší dosažené profesní úspěchy zařadila mimo jiné i
vybudování současného výborného pracovního týmu včetně jeho výsledků. Dále nominantka
zhodnotila své dosavadní působení v dozorčí radě ČMZRB a následovaly otázky z oblasti
osobnostní charakteristiky a zkušeností s řízením týmu. Dále se probíralo složení a fungování
dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, kým jsou do dozorčí rady
nominováni, a na jakou oblast činnosti by se nominantka ve funkci členky dozorčí rady nadále
zaměřila. Nominantka uvedla, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat
z členství v dozorčí radě, a zamyslela se nad případným rizikem střetu zájmů při jejím působení v
dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje možnost přispět k
naplnění vizí o národní rozvojové bance.
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
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková
Ing. Yvona Charouzdová

pro návrh
pro návrh
pro návrh

Jednání skončilo v 18:01 h.
Zapsal: Markéta Mařincová v.r.
Tajemnice výboru
Příloha
Prezenční listina

Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r.
Předseda výboru

Úřad vlády České republiky

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Prezenční listina

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

30.10.2017
17:00 h
MMR
Mgr. Marie Kotrlá

Přítomni:
Příjmení a jméno

Instituce
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Předseda výboru
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Členka výboru

Ing. Yvona Charouzdová

Členka výboru

Markéta Mařincová
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Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
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Podpis

