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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 10 

 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    10:19 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Bc. Jan Drahota  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala RNDr. Lenka Betincová, ředitelka 
sekce,  nominant prezentoval svoji profesní profilaci. Nominant vypíchnul svoji praxi 
v bankovním sektoru a zkušenosti s vedením obchodních projektových týmů. Nominant se 
dlouhodobě věnuje korporátním financím v oblasti fůzí a akvizic, dle svých slov rád ovlivňuje 
věci, tj. dění ve společnostech, kde působí. Důvod, proč by měl být členem dozorčí rady, do 
níž je nominován (Thermal-F, a.s.), vidí ve strategickém zhodnocení další budoucnosti 
společnosti, a to zejména z finanční stránky. Svoji roli vidí v analýze možností státu při 
budoucí správě této společnosti.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, včetně jeho zkušeností ze zahraničí. Byť 
nominant dříve pracoval zejména v soukromém sektoru, práci pro stát považuje za velmi 
důležitou, i proto souhlasil s aktuální nominací na člena dozorčí rady. Nominant zmínil 
rovněž své dřívější zkušenosti z dozorčích rad, které může zúročit i v rámci této své pozice. 
Společnost, do jejíž dozorčí rady je nominován, by dle jeho názoru měla v první řadě vyřešit 
personální otázky –nové složení vedení společnosti, tak, aby se poté mohla společnost 
efektivně soustředit na budoucnost, tj. snažit se prosadit v dnešní nelehké době a nové 
vedení bylo pro tento cíl dostatečnou oporou a posunovalo ji dále. Nominant zhodnotil své 
největší pracovní úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Při spolupráci v týmu 
spolupracovníků dnes považuje za důležité vychovávat si kvalitní spolupracovníky, na které 
lze delegovat úkoly. Důležité pro něj je také kontinuální vzdělávání. 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 

Jednání skončilo v 11:04 hod. 

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:   27.08.2014 

Čas:    10:15 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Jan Drahota 

 

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  

RNDr. Lenka Betincová MF  

Jan Drahota   

   

   

   

   

   
 


