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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

Záznam z jednání č. 76 

 
Datum: 05.04.2018 
Čas: 14:30 h 
Předkladatel:  MMR 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Novák 

 

Průběh projednávání: 

 

Ing. Zdeňka Pikešová, státní tajemnice v Ministerstvu pro místní rozvoj, která zastupovala 
předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministryně 
pro místní rozvoj jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady obchodní korporace MUFIS a.s. 
Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu rezignace bývalého člena dozorčí rady Ing. 
Ivana Šterna v závěru roku 2017. Zástupkyně předkladatele uvedla, že nominant má dlouholeté 
zkušenosti z práce v bankovním sektoru a následně od roku 2004 pracuje na Ministerstvu 
pro místní rozvoj, nejprve v oblasti implementace Evropských fondů a později na odboru rozpočtu. 
Na této pozici se zabývá zejména problematikou finančních nástrojů. Nominant má podle 
předkladatele manažerské i analytické zkušenosti. V posledních letech se, mimo jiné, podílí na 
zpracování podkladů a vyhodnocování činnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 
(mateřská společnost MUFIS a.s.) z pohledu akcionáře. Součástí nominantovy činnosti je 
i sledování aktivit MUFIS a.s. a zpracování návrhů dalšího postupu při využití této korporace.  

Nominant ve své prezentaci představil obchodní korporaci, v jejíž dozorčí radě by měl působit, 
shrnul její historii, seznámil Vládní výbor s jejím hospodařením v letech 2016 a 2017 a dále shrnul 
svoje vize dalšího směřování této obchodní korporace. Po proběhlé prezentaci nominant odpovídal 
na otázky položené členy Vládního výboru, které směřovaly ke konkrétním představám nominanta 
o budoucnosti obchodní korporace, byl dotazován na celkovou osobní připravenost k plnění úkolů 
člena dozorčí rady a další otázky směřovaly k jednotlivým milníkům profesní minulosti nominanta. 
Nominant byl 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 
obchodní korporace MUFIS a.s., souhlas. 

 

Hlasování: 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 
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Jednání skončilo v 15:00 h. 

 

 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v.r.   Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r. 
 tajemník výboru            předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


