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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 77 

 
Datum: 06.04.2018 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: JUDr. Ing. Robert Szurman 

 

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 
opětovně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady společnosti Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s. (dále jen „ČMZRB“). Návrh na posouzení nominace je předkládán nejen 
z důvodu vysokých odborných znalostí a zkušeností nominanta, ale i z důvodu, že se nominant již 
v minulosti ve funkci předsedy dozorčí rady ČMZRB dostatečně osvědčil. Poté zástupce 
předkladatele předal slovo nominantovi, který členy Vládního výboru pro personální nominace 
stručně seznámil se současným složením dozorčí rady společnosti a zejména se svojí dosavadní 
prací v dozorčí radě společnosti, v níž na pozici předsedy působí již od roku 2014. V této své 
funkci se nominant zaměřoval zejména na to, aby společnost prosperovala a beze zbytku plnila 
svoji úlohu, pro níž byla založena.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na dotazy týkající se jeho názorů na současné celkové fungování banky, na její kondici, 
na flexibilitu jí nabízených produktů s ohledem na měnící se potřeby podnikatelů. V rozhovoru se 
taktéž probírala strategie banky v oblasti podpory ekologického chování podniků. Na otázku 
týkající se toho, co se nominantovi za dobu jeho dosavadního působení v dozorčí radě ČMZRB 
nejvíce vydařilo, nominant odpověděl, že si cení zejména toho, že se mu podařilo stmelit 
dohromady 3 ministerstva, která vykonávají akcionářská práva ve společnosti tak, aby se podařilo 
prosadit věci důležité pro společnost samotnou. Závěrem se diskutovalo o kvalitě lidských zdrojů 
ve společnosti a o možnostech pro jejich zlepšení. 

Za hlavní motivaci pro své další působení v dozorčí radě ČMZRB nominant uvedl, že by rád 
dokončil rozpracovanou strategii zaměřenou na zlepšení činnosti celé společnosti. 

 

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

 
 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 
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Jednání skončilo v 15:10 h. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


