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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    13:47 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Martin Pospíšil 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, náměstek ministra, nominant 
představil, proč je společnost, do jejíž dozorčí rady je nominován (Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s.), důležitá, jakou roli pro export hraje a jakým způsobem společnost pracuje na poli 
financování pojištění.  Nominant zhodnotil vývoj dosavadního fungování společnosti a nastínil klíčové 
směry, kterými by se měla v budoucnu ubírat. Zanalyzoval, kde vidí potenciál exportu, jakým 
způsobem by mělo být dle jeho názoru diversifikované portfolio pojistné angažovanosti předmětné 
společnosti. Nominant zdůraznil, že by měla být rovněž prohloubena komunikace s klienty a že by 
společnost měla také reagovat na vývoj v České exportní bance, a.s. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probírala 
dosavadní profesní kariéra nominanta. Dle svých slov by rád zužitkoval své bohaté tuzemské i 
zahraniční zkušenosti i při svém potenciálním působení na pozici člena dozorčí rady. Nominant 
zhodnotil své největší pracovní úspěchy i neúspěchy. Nominant se považuje za týmového hráče, 
spolupráce v rámci pracovního kolektivu je pro něj klíčová, byť zdůraznil důležitost individuálního 
přístupu ve vztahu k spolupracovníkům.  Zanalyzoval důležitost personální práce, způsoby motivace, 
které využívá ve své každodenní praxi. Nominant popsal, jakým způsobem prosazuje nepopulární 
kroky. 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 Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 14:27 hod. 

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

              Tajemnice výboru                    Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    13:45 hod 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Martin Pospíšil  

 

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  

Mgr. Martin Pospíšil   

   

   

   

   

   
 


