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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 3 

Datum:   7. 5. 2014 

Čas:    14.00 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Posuzovaná osoba:  PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, náměstek ministra, 
prezentoval nominant představy svého působení v rámci České exportní banky, a.s., do jejíž dozorčí 
rady je nominován. Zhodnotil historické výsledky banky, její současný stav i výhled, kterého by mělo 
být, i za jeho potenciálního působení, dosaženo. V závěru prezentace okomentoval svoji přidanou 
hodnotu pro své členství v dozorčí radě.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se nejprve diskutovalo 
o dosavadních studijních úspěších a profesních zkušenostech nominanta, jeho bohatých 
zkušenostech ze zahraniční i o jeho bohaté publikační činnosti v oboru. Hovořilo se o nutnosti 
mezioborové kooperace, nominant zdůraznil důležitost správně postavit tým a potřebu propojovat 
jednotlivé oblasti při týmové spolupráci. Diskutovalo se o dřívějších výzkumných aktivitách 
nominanta v oblasti bankovnictví a jejich výsledcích. Nominant uváděl příklady, jakým způsobem 
hledá řešení při plnění úkolů. Nominant dále zdůraznil, že v rámci své profese nemůže zůstat pouze 
ve fázi teoretického bádání, ale že je vždy nutné se daným tématem zaobírat i prakticky. I proto by 
rád implementoval své dosavadní poznatky při svém působení v dozorčí radě. Dotazy padaly 
i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě a na jeho motivaci pro tuto práci. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací 
do dozorčí rady České exportní banky, a.s. souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 14.50 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.                Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r. 

                  Tajemnice výboru                        Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   7.5.2014 

Čas:    14.00 hod 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  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  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Jiří Havlíček MPO  

PhDr. Petr Teplý, Ph.D.   

   

   

   

   

   

 


