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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    9.25 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Michaela Pobořilová 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, 
nominantka krátce představila svoje dosavadní profesní zkušenosti, prezentovala svoje zaměření na 
trestní i civilní právo, na právo informačních technologií. Nominantka popsala,  jak tyto své znalosti 
využívá při svém aktuálním působení na ministerstvu financí, dále popsala také svoje aktuální 
zapojení do činností v rámci společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominována (Státní tiskárna cenin, 
s.p.). Její hlavní motivací pro činnost v dozorčí radě je nastavit efektivní fungování daného podniku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
profesní zkušenosti nominantky, největší výzvy, které za svoji kariéru potkala. Nominantka popsala 
úspěchy, kterých dosáhla, důvody svého angažmá na ministerstvu financí, svoje zkušenosti při 
zastupování před soudy. Jako svůj první úkol v roli členky dozorčí rady vidí seznámení se s danou 
společností do hloubky. Nominantka se zamyslela též nad svými potenciálními neúspěchy. 
Nominantka popsala, jakým způsobem vybírá a tvoří pracovní tým, jak jej řídí. Nominantka dále 
prezentovala, jak motivuje svůj tým, co je pro ni při vedení týmu stěžejní, jak vede své podřízené 
k efektivitě. Dotazy padaly i na časové možnosti nominantky pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Státní tiskárna cenin, s.p., 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 10.07 

 

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:    9.15  

Předkladatel:   Ministerstvo financí  

Posuzovaná osoba:  JUDr. Michaela Pobořilová 

 

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  

JUDr. Michaela Pobořilová   

   

   

   

   

   
 

 


