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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 42 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 15:45 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Jitka Pantůčková, CSc. 

Průběh projednávání: 

Ing. Petr Blažek, ředitel odboru MF Strategické společnosti a investiční pobídky 
Ministerstva financí, který zastupoval předkladatele, představil nominantku jako odbornici 
s bohatou praxí v oblasti bankovnictví a s rozsáhlými pracovními zkušenostmi z řízení 
bank. Seznámil s důvody ministra pro tuto nominaci, která zapadá do koncepce ministra 
profesionalizovat dozorčí rady. Vynikající reference nominantky bezesporu potvrzuji její 
kvality pro práci v dozorčí radě akciové společnosti Česká exportní banka, stejně tak i 
dlouholeté zkušenosti v komerčním bankovnictví a funkce v nejvyšším vedení bank. 
Následně nominantka ve své prezentaci v krátkosti představila principy a vize své práce 
v dozorčí radě, zejména uplatnění konkrétních osobních zkušeností z působení 
v nejvyšších funkcích bankovního managementu v tuzemsku i v zahraničí. Při své práci 
v dozorčí radě by se ráda zaměřila na přenos svých zkušeností z oblasti řízení rizik. 
Nominantka také stručně zhodnotila současné vedení společnosti.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
konkrétní pracovní pozice zastávané nominantkou, hovořila o svých profesních 
zkušenostech nabytých během fungování ve vedení bank v tuzemsku a v zahraničí, 
porovnávala pracovní zkušenosti. Nominantka se zamyslela nad svými největšími 
profesními úspěchy, jmenovala konkrétní příčiny její úspěšné kariéry. Vyzdvihla 
celoživotní vzdělávání a morální integritu. Padaly dotazy na zkušenosti s řízením 
pracovního kolektivu, na diverzitu týmu. Dle svých slov upřednostňuje jak výkon 
jednotlivců, tak i rozmanitost týmu. Na otázku, jak se snaží být v pracovním kolektivu 
příkladem, odpověděla, že se snaží chovat tak, jak by chtěla, aby se k ní chovali ostatní, 
má ráda informační transparentnost pro sdílení informací k dosažení úspěšných cílů. Dále 
se probíralo složení a fungování stávající dozorčí rady České exportní banky, a.s., ráda 
by se zaměřila na oblast portfolia řízení rizik. Dotazy padaly také na časové možnosti 
nominantky pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominantka rovněž u sebe vyloučila 
jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje 
uplatnění a realizaci svých rozsáhlých profesních zkušeností.  

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

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

Jednání skončilo v 16:20 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: 15:30 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Jitka Pantůčková, CSc. 

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  

Ing. Jitka Pantůčková, CSc.   
 




