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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 53 

Datum: 30.08.2016 
Čas: 16:57 h 
Předkladatel:  MZV 
Posuzovaná osoba: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Ing. Tomáš Píša, zvláštní zmocněnec pro ekonomickou diplomacii, který zastupoval předkladatele, 
seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta 
na pozici člena dozorčí rady společnosti Česká exportní banka, a.s. (dále jen „ČEB“). Návrh na 
posouzení nominace je předkládám vzhledem k absenci zástupce MZV v dozorčí radě ČEB. 
Vyzdvihl odbornost nominanta v oblasti ekonomie a další rozsáhlé odborné schopnosti, které 
během své kariéry opakovaně prokázal v zastávaných pozicích, včetně svého současného 
působení v dozorčí radě ČEB, jež trvá více než dva roky. Následně nominant ve své prezentaci 
seznámil s představou o svém dalším fungování v dozorčí radě ČEB. Informoval o své dosavadní 
roli v dozorčí radě, o působení v gestorských týmech dozorčí rady. Zhodnotil, čím byl společnosti 
ČEB svým členstvím v dozorčí radě prozatím přínosem. Za přínos označil např. svou roli 
mediátora kompromisních řešení různých zájmů akcionářů a také i to, že dozorčí rada začala plnit 
intenzivnější funkci kontrolního orgánu. V závěru své prezentace seznámil s motivací pro svou 
další činnost ve funkci člena dozorčí rady.     

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nejprve nominant odpovídal na otázky týkající se 
vize dalšího směřování banky, zamyslel se nad událostmi za doby působení v dozorčí radě, zda se 
něco z toho promítlo hmatatelně do kondice společnosti ČEB. Úspěch vidí v obměně 
představenstva, v neposkytování rizikových úvěrů. Dotazy padaly na restrukturalizaci ČEB, vývoj 
hospodaření a zaměstnanosti. Následně se diskutovalo o dosavadních studijních úspěších a 
profesních zkušenostech nominanta v tuzemsku a v zahraničí i o jeho bohaté publikační činnosti. 
Probírala se působení nominanta v akademické sféře, výzkumné aktivity nominanta v oblasti 
bankovnictví. Následovaly otázky z oblasti řízení lidí a procesního plánování. Nominant se 
zamyslel nad svými jedinečnými vlastnostmi. Svou výjimečnost spatřuje v úspěšném zkombinování 
teorie a praxe, v otevřenosti a schopnostech nalézt řešení a umět jej prosadit. Považuje se spíše 
za týmového hráče, uvědomuje si důležitost týmové spolupráce pro úspěšné dosažení cíle. Dále 
se rozebíralo, jak se rozvíjela jeho role v dozorčí radě v průběhu uplynulých dvou let a jak se 
měnila dozorčí rada s příchodem nových členů. Dotazy padaly na časové možnosti nominanta pro 
výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci 
svého dalšího působení v dozorčí radě uvedl své kvality experta a týmového hráče včetně 
kontinuity své činnosti v dozorčí radě jako předpoklady úspěšného naplnění vize banky.  

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 17:46 h. 
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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: 30.08.2016 
Čas: 16:45 h 
Předkladatel: MZV 
Posuzovaná osoba: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 

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. Tomáš Píša MZV  

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.   
 




