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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    13.02 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Michal Požár, MBA 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, 
nominantpřestavil dlouhou historii svého působení v letectví. Po prvotním zájmu o regionální letiště, 
kterým pomáhá získávat nové dopravce, se zaměřil i na větší struktury. Zmínil také své dřívější 
působení v rámci společnosti, do jejíž dozorčí rady je nyní nominován (Český aeroholding, a.s.). 
Popsal rovněž své bohaté zahraniční zkušenosti z oboru letectví. Jeho snahou je mimo jiné 
optimalizace sítí, zefektivnění fungování společnosti. Motivací pro práci v dozorčí radě je pro 
nominanta jeho dlouhodobý zájem o letectví.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se diskutovalo o 
zahraničním studiu nominanta, které bylo klíčové pro jeho další profesní směřování, následně se 
podrobněji rozebíraly jednotlivé zastávané pracovní pozice nominanta. Členové výboru se dotazovali 
na důvody, proč se nominant v rámci své kariéry přeorientoval z telekomunikací na letectví. 
Nominant popsal fungování společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominován, její uspořádání označil za 
raritní a komplikované. Nominant konkrétně popsal své největší pracovní úspěchy, rovněž se zabýval 
i neúspěchy. Nominantpředstavil hlavní priority svého potenciálního působení v dozorčí radě, zajímá 
ho mimo jiné reporting dceřiných společností, jejich business plány, jak se vyhodnocují čísla. Dle slov 
nominanta společnosti chybí dravost po nových příležitostech. 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 Český aeroholding, a.s., souhlas. 

 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 
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Jednání skončilo v 13.43 

 

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:   27.6.2014  

Čas:    13.00  

Předkladatel:   MF  

Posuzovaná osoba:  Ing. Michal Požár, MBA 

 

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. Ing. Jiří Nováček MF  

Ing. Michal Požár, MBA   

   

   

   

   

   
 


