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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 77 

 
Datum: 06.04.2018 
Čas: 15:10 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Eduard Muřický 

 

Průběh projednávání: 

Ing. Vladimír Bӓrtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který zastupoval předkladatele, 
seznámil 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. (dále jen „EGAP“). Návrh na posouzení nominace je předkládán zejména 
z důvodu vysokých odborných znalostí a zkušeností nominanta. Předkladatel je přesvědčen, že 
s ohledem na bohaté zkušenosti nominanta z vedoucích pozic na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu, zejména v oblasti realizace průmyslové politiky, stavebnictví, živností a podpory 
podnikání, bude jeho členství v dozorčí radě pro společnost EGAP přínosem. Poté následovala 
stručná prezentace společnosti, v níž nominant členy Vládního výboru pro personální nominace 
seznámil se základními úkoly společnosti, s jejími cíli, ale i překážkami, s nimiž se musí společnost 
potýkat, a prezentoval některé své návrhy pro další zlepšení činnosti EGAP, např. stabilizovat 
personální složení řídících orgánů, sjednotit workout útvary obou společností pod EGAP. Další 
návrhy se pak týkaly i řízení transformačního procesu. Závěrem své prezentace se nominant 
zamýšlel i nad otázkou, zda a za jakých podmínek podporovat malé či velké obchody.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant v rozhovoru čelil 
dotazům týkajících se jeho názorů na rozsah ingerence státu v této oblasti, na změny v systému 
státní podpory exportu a na nutnost systémových změn. Probírala se též teritoriální rizika 
a strategické směřování EGAP. V této souvislosti nominant zejména zdůraznil, že za nejdůležitější 
hledisko považuje to, aby EGAP zůstal kvalitním nástrojem pro české exportéry, který je schopen 
podporovat konkurenceschopnost českých podnikatelů. Další dotazy se zaměřovaly na kvalitu 
lidských zdrojů ve společnosti. Nominant byl v závěru rovněž konfrontován s otázkami, zda se 
výkonem funkce člena dozorčí rady nedostane do střetu zájmů a zda v minulosti nebyl objektem 
zájmu médií. 

 

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

 
 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 

 

 



Úřad vlády České republiky 
  
 

 

Strana 2 (celkem 2) 

Jednání skončilo v 15:45 h. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v.r.             Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r. 
  v.z. tajemníka výboru                   předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


