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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 5 

Datum:   30.05.2014 

Čas:    12:10 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Posuzovaná osoba:  Ing. Vladimír Bärtl  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek ministra, 
nominant krátce představil instituci České exportní banky, a.s., do níž je nominován. Učinil SWOT 
analýzu současného stavu, zamyslel se nad silnými i rizikovými faktory dané instituce, nad její 
kapitálovou vybaveností i možnostmi získávání dalších úvěrů. Rozčlenil kroky, které by v případě své 
nominace v  dané instituci učinil, na krátkodobé a dlouhodobé. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
dosavadní pracovní zkušenosti zastávané nominantem, nominantovo pracovní „rozkročení“ mezi 
soukromým a veřejným sektorem, přínos tohoto jeho nadhledu na efektivnější vzájemné fungování 
obou jinak oddělených oblastí. Nominant zmiňoval svoji jazykovou vybavenost, zkušenosti ze 
zahraničí. Diskutovaly se proexportní nástroje obecně v ČR, následně i možnosti jejich aplikace 
v rámci České exportní banky, a.s.  Řešila se nutnost komplexního pojímání proexportní politiky, 
nominant vidí svoji roli v zastřešení celé této problematiky tak, aby mohla fungovat efektivněji.  Dle 
sdělení nominanta by funkci, do níž je nominován, rád vykonával i proto, aby zde mohl promítnout 
své zkušenosti jak z privátní sféry, tak z diplomacie, přičemž kombinaci obou oblastí považuje za 
přínosnou. Hovořilo se o manažerských schopnostech nominanta, o jeho schopnostech motivovat 
tým, a to i včetně případných nepopulárních kroků, které je nutno učinit. Nominant hovořil o nutnosti 
dalšího sebevzdělávání. 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 13.00 

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:   30.05.2014 

Čas:    12:10 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Vladimír Bärtl 

 

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. Vladimír Bärtl MPO  

Ing. Jiří Havlíček, MBA MPO  

   

   

   

   

   
 

 


