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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 52 

Datum: 25.07.2016 
Čas: 11:24 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Miroslav Zámečník 

Průběh projednávání: 

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce stavebnictví a primárních 
surovin, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady společnosti 
Česká exportní banka, a.s. (ČEB). Vyzdvihl odbornost nominanta v oblasti ekonomie a finančnictví 
a rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizace. Následně nominant ve své prezentaci seznámil s 
představou své role v dozorčí radě, zejména uplatnění konkrétních zkušeností nabytých v oblasti 
organizačního a ekonomického poradenství, v restrukturalizaci a podpoře podnikání. Nominant 
také zhodnotil současnou pozici společnosti ČEB na trhu. Při svém případném fungování ve funkci 
člena dozorčí rady by se rád zaměřil např. na hledání nového udržitelného finančního a 
obchodního modelu společnosti, péči o řádné fungování systému řízení rizik a důrazné řešení 
historického portfolia. Cestu pro zlepšení fungování společnosti ČEB vidí i v personální oblasti, ve 
stabilizaci odborníků, ve snaze zamezit opakování chyb u nových obchodních případů. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant se zamyslel nad tím, proč si vybral 
ekonomii jako životní poslání, co jej k tomu přivedlo. Nominant odpovídal na otázky ohledně svého 
profesního životopisu, okomentoval některé konkrétní pracovní pozice a zmínil své profesní a 
osobní úspěchy. Dále se rozebírala úroveň českého managementu a jeho potenciál směrem k 
leadershipu. Následovaly otázky z oblasti řízení lidí. Nominant zhodnotil, zda mu vyhovuje více 
role manažera, lídra či konzultanta. Zatímco role konzultanta mu přináší svobodu, nemá problém 
s manažerským řízením, pokud si to okolnosti vyžadují. Nominant odpovídal na otázky, které se 
týkaly zkušeností z působení v dozorčích radách jiných společností a jakým způsobem se mu daří 
prosazovat nepopulární kroky. Zhodnotil současné složení a fungování dozorčí rady ČEB a 
zamyslel se nad tím, které kompetence by navrhoval posílit v dozorčí radě společnosti ČEB. 
Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě a na 
potenciální střet zájmů.  

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 12:35 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: 25.07.2016 
Čas: 11:15 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Miroslav Zámečník 

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. Jiří Koliba MPO  

Ing. Miroslav Zámečník   
 




