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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    10.52 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Roman Procházka 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoji osobu, stručně prošel svoji profesní kariéru se zaměřením zejména na oblast 
kultury. Zdůraznil, že působil v různých pozicích, nejenom manažerských, proto si dokáže dobře 
představit, jak má společnost komplexně fungovat. Popsal svoje zkušenosti s dotační politikou, 
s personalistikou i účetnictvím. Vyzdvihnul své manažerské i organizační schopnosti. Konkrétně 
představil společnost, do jejíž dozorčí rady je nominován (Thermal-F, a.s.), zanalyzoval nejen 
služby,které poskytuje, a vybavení, ale také její hospodářské výsledky.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
některé dříve zastávané pracovní pozice nominanta. Zamýšlel se nad fungováním společností 
v kulturní oblasti, a to i z komparativního pohledu, nad nutností jejich vícezdrojového financování. 
Nominant zhodnotil své největší pracovní úspěchy, zamyslel se rovněž nad neúspěchy. Nominant 
popsal, jakým způsobem řídí konkrétní společnost, vede spolupracovníky. Pro efektivní řízení podniku 
je dle nominanta stěžejní dobrá znalost konkrétní právnické osoby. Nominant se dle svých slov již 
dlouhodobě při svém profesním působení snaží pozdvihnout Karlovarský kraj, odkud pochází, svojí 
konkrétní činností v dozorčí radě by se snažil o ozdravení dané společnosti.Nominant popsal, jak 
prosazuje své záměry a cíle.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 Thermal-F, 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 11.29 

 

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:    10.45  

Předkladatel:   Ministerstvo financí  

Posuzovaná osoba:  Ing. Roman Procházka 

 

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. Roman Procházka   

   

   

   

   

   
 

 


