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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 95 

Datum: 15.07.2019 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Martin Pospíšil 

Průběh projednávání: 

JUDr. Martina Děvěrová, státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu, která zastupovala 
předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady společnosti Exportní 
garanční a pojišťovací společnost, a.s. Objektivním důvodem nominace jsou podle předkladatele 
profesní zkušenosti nominanta, a to jak v rámci jeho tuzemského působení, tak i zkušenosti 
z výkonu vysokých funkcí v mezinárodních organizacích a zejména pak jeho úspěšné působení 
v dozorčí radě této společnosti v minulých letech. 

V úvodní prezentaci nominant představil společnost, do jejíž dozorčí rady byl nominován. Dále se 
nominant zaměřil na úlohu jmenované společnosti, jakožto klíčového nástroje finančního pilíře 
Strategie podpory exportu (2012-2020), jenž umožňuje českým subjektům přístup k exportnímu 
financování a nabízí pojištění za hranicí komerčního rizika. Následně se nominant velmi podrobně 
zaměřil na silné a slabé stránky společnosti, možné příležitosti a hrozby.   

V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru byl nominant dotázán na jím preferovaný způsob 
řízení lidských zdrojů. Další otázky se týkaly práce dozorčí rady společnosti v době, kdy nominant 
v této dozorčí radě působil. Dotazy směřovaly i ke konkrétním projektům realizovaným společností 
v uplynulých letech se zaměřením na projekty v Rusku a Turecku. Členové Vládního výboru se 
rovněž dotázali na úroveň spolupráce mezi společností a Českou exportní bankou a nominant dále 
čelil i dotazům týkajícím se možného rozporu mezi požadavkem na zvýšení exportu a zájmem na 
ochraně státního rozpočtu. 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 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 10:30 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


