VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 7
Datum:

18.06.2014

Čas:

13:02 hod

Předkladatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Posuzovaná osoba:

JUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Průběh projednávání:
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, náměstek ministra, nominant
krátce shrnul své hlavní profesní zaměření. Jako svoji klíčovou aktivitu vidí dohled nad financováním
rozvoje infrastruktury a malých a středních podniků prostřednictvím evropských zdrojů financování,
v čemž má bohaté zkušenosti. Toto je jeho hlavní cíl i pro jeho potenciální pozici v dozorčí radě
společnosti, do níž je nominován (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.). Nominant by rád
přispěl k tomu, aby banka zkvalitnila vnitřní organizační strukturu a současně aby společnost rozšířila
i jiné své rozvojové aktivity, jak je to běžné u podobných typů bank jinde ve světě. Nominant
předpokládá, že evropské dotace budou hlavní agendou společnosti i v následujících letech, proto vidí
svoji hlavní roli právě na tomto poli.
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probírala
dosavadní profesní kariéra nominanta, diskutovaly se některé jeho dříve zastávané pracovní pozice.
Dle názoru nominanta je přínosem jeho kombinované ekonomické a právnické vzdělání, protože na
řešené otázky může pohlížet z širší perspektivy. Diskutovaly se také největší pracovní úspěchy
nominanta, rozhovor se vedl i ohledně jeho potenciálních neúspěchů. Nominant představil svoji vizi,
jak motivovat své kolegy pro odvádění co možná nejlepších výsledků za účelem dosažení společného
cíle. Zamyslel se, jakým způsobem prosazuje nepopulární opatření například i proti vůli kolegů či
jiných subjektů. Jako hlavní motivaci pro práci v dozorčí radě nominant označil pomoc tomu, aby
společnost přispěla k hospodářskému růstu. 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
společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., souhlas.
Hlasování:
Ing. Pavel Dvořák – pro návrh
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh
Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh
Jednání skončilo v 13:43 hod.
Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.
Tajemnice výboru

Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r.
Předseda výboru

1

Úřad vlády České republiky
Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Prezenční listina
Datum:

18.06.2014

Čas:

13:00 hod

Předkladatel:

MPO

Posuzovaná osoba:

JUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Přítomni:
Příjmení a jméno
Ing. Pavel Dvořák

Instituce
Předseda výboru

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková

Členka výboru

Ing. Yvona Charouzdová

Členka výboru

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Tajemnice výboru

Ing. Jiří Havlíček
JUDr. Tomáš Novotný,
Ph.D.

MPO

Podpis

