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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    11.33 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Zbyšek Klapka, MBA 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoji osobu, stručně prošel svoji profesní kariéru. Zdůraznil také, že se snaží neustále 
se odborně vzdělávat, vypíchnul své studium MBA, kde získal konkrétní znalosti o řízení i marketingu, 
v sebevzdělávání pokračuje dle svých slov i nadále. Studium MBA bylo přínosné zejména z důvodu, že 
fungovalo na bázi řešení konkrétních případů v konkrétních firmách, což může zužitkovat i ve své 
kariéře. V současné době nominant dokončuje disertační práci, kde se zabývá tématem, jak provést 
firmu v období krize, proto si myslí, že by mohl být přínosem i při působení v rámci dozorčí rady, do 
níž je nominován (Thermal-F, a.s.). 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebírala 
profesní kariéra nominanta. Nominant zhodnotil své úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Zhodnotil 
možné způsoby řešení problémů, zamyslel se, jakým způsobem řešil krizové situace dříve, jak je řeší 
nyní. Pro dosahování efektivních výkonů zdůraznil důležitost kvalitního pracovního týmu a nutnost 
komunikovat, delegovat úkoly a přijímat zpětnou vazbu. Označil se za člověka, který se snaží o 
konsensuální řešení problémů. Nominant zanalyzoval hospodářské výsledky společnosti, do jejíž 
dozorčí rady je nominován,a možnosti jejího dalšího vývoje. Motivace k činnosti v této konkrétní 
dozorčí radě je dle nominanta kromě jeho znalostí a osobního nasazení i fakt, že pochází z města, kde 
se společnost nachází, proto zná i konkrétní reálie. 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 12.13 

 

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:    11.30  

Předkladatel:   Ministerstvo financí  

Posuzovaná osoba:  Ing. Zbyšek Klapka, 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. Zbyšek Klapka, MBA   

   

   

   

   

   
 

 


