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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    10.10 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jaromír Hejda 

 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoji dosavadní profesní kariéru, svoje zkušenosti z managementu různých 
společností i z dozorčích rad. Vypíchnul svoji znalost historie fungování podniků, do jejichž dozorčích 
rad je nominován (KORADO, a.s., IMOB, a.s.), která by mu mohla pomoci i při činnosti člena dozorčí 
rady.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
některé dříve zastávané pracovní pozice nominanta. Diskutovalo se o vhodné profesní kvalifikaci pro 
člena dozorčí rady. Dle nominanta je pro tuto činnost třeba mít dobrou znalost korporátního práva, 
podnikání, člen dozorčí rady by se měl rovněž vyznat v činnostech konkrétní společnosti, kde má 
působit.Nominant krátce zanalyzoval situaci podniků, do jejichž dozorčích rad je nominován. 
Nominant popsal svoje zkušenosti s vedením lidí, zdůraznil důležitost komunikace s podřízenými, jako 
nutné označil získávat zpětnou vazbu od svých spolupracovníků. Nominant se zamyslel nad 
konkrétními příklady, jak se mají šetřit veřejné peníze, dále také jakým způsobem prosazuje 
nepopulární kroky. Jako svoji hlavní motivaci pro činnost v dozorčí radě označil nominant fakt, že 
dané podniky zná, domnívá se proto, že bude při tamním působení přínosem. Dotazy padaly i na 
časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčích radách.  

 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Korado, a.s., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady společnosti IMOB, a.s., souhlas. 
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Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

 

 

Jednání skončilo v 10.50 

 

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:    10.00  

Předkladatel:   Ministerstvo financí  

Posuzovaná osoba:  Ing. Jaromír Hejda 

 

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. Jaromír Hejda   

   

   

   

   

   
 

 


