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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 16 

Datum: 4.11.2014 
Čas: 17:39 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, PhD., ředitel 
sekce, nominant stručně představil společnost, do jejíž dozorčí rady je nominován (Česká 
exportní banka, a.s.), její cíle a význam, kterým je mimo jiné zvyšování 
konkurenceschopnosti. Banka dle názoru nominanta musí sledovat dlouhodobé 
geopolitické změny a hledat nové trhy. Nominant hodlá hájit zájmy zemědělců a 
potravinářů, dle svých slov by také mohl pomoci při zajištění finanční stability banky a 
minimalizaci tržních rizik. Banka by měla mít konzervativní strategii a přístup při řízení  
aktiv a pasiv a dle názoru nominanta by měla být posílena úloha banky při řešení 
systematických měnových a úrokových rizik klientů. Dále nominant prezentoval svůj 
přínos pro činnost v dozorčí radě banky, shrnul své relevantní pracovní zkušenosti. Dále 
nominant zmínil své dobré teoretické zázemí (titul Ph.D.), které se aktivně snaží 
propojovat s praxí (složené makléřské zkoušky).  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své zkušenosti 
z bankovního sektoru, i s evropskými fondy, dále se hovořilo o publikační činnosti 
nominanta. Nominant zhodnotil své největší pracovní úspěchy. Diskutovaly se zkušenosti 
nominanta s vedením pracovního kolektivu, způsoby jeho motivace. Dotazy padaly na 
globální indikátory v ekonomice a výhledy zahraničního obchodu do budoucna. 
Diskutovaly se také názory nominanta na otázky morálky v souvislosti s ekonomikou. 
Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

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 18:26 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 4.11.2014 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Pikora, 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  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.   
 

 


