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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 20 

Datum: 27.11.2014 
Čas: 14:02 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Vít Doležálek 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Mgr. Jiří Georgiev, PhD., 
ředitel sekce, nominant stručně představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován 
(Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.), jeho význam a hlavní činnosti, které poskytuje. 
Nominant se zastavil u ekonomických výsledků podniku, které mají klesající tendenci 
(klesající obrat, ztráta zákazníků atp). Na tento fakt by se chtěl nominant zaměřit při svém 
případném působení v dozorčí radě a nastalý trend se pokusit zvrátit. Nominant dále 
vysvětlil potřebu zachování činností poskytovaných podnikem (chovatelské centrum pro 
uznaná chovatelská sdružení, dostupnost plemenných hřebců různých plemen pro 
reprodukci, doškolovací centrum atp.) Nominant by chtěl při svém potenciálním působení 
v dozorčí radě také zajistit hladkou a bezproblémovou transformaci organizace, prohloubit 
činnosti směřující k zachování genetických zdrojů málo rozšířených plemen koní, zajistit 
obnovu a revitalizaci kulturní památky Hřebčín v Tlumačově, ekonomicky stabilizovat 
činnosti podniku, hledat zdroje výnosů pro činnost a zajistit intenzivní komunikaci podniku 
se zakladatelem.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho zkušenosti v oblasti práva, 
obchodu i veřejné sféry. Ve své stávající pozici se nominant snaží o racionalizaci i o 
zefektivnění procesu řízení organizace, kde působí. Nominant se zamyslel nad svými 
největšími profesními úspěchy. Nominant popsal obecně, jakým způsobem vede pracovní 
kolektiv i jak motivuje aktuální tým spolupracovníků, které řídí. Při své práci snoubí právní 
znalosti a ekonomické dovednosti, které by měly být dle jeho slov v souladu. Diskutovalo 
se, jakým způsobem nominant zvažuje při svém rozhodování hledisko hospodárnosti. 
Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Zemského hřebčince Tlumačov, s.p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 14:48 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 27.11.2014 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Vít Doležálek 

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. Mgr. Jiří Georgiev, 
Ph.D. MZe  

Mgr. Vít Doležálek   
 


