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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 2 

 

Datum:   25. 4. 2014 

Čas:    10.02 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo zemědělství 

Posuzovaná osoba:  Ing. Dana Forišková, Ph.D.  

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní ředitel, 
představila nominantka v rámci připravené prezentace Exportní garanční a pojišťovací společnost, 
a.s.,  do jejíž dozorčí rady je nominovaná, zdůraznila důležitost akciové společnosti pro export, její 
ekonomické výsledky. Nominantka představila hlavní cíle svého působení v dozorčí radě.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se diskutovalo o 
dosavadních pracovních zkušenostech nominantky, jejích úspěších i neúspěších, jejích pedagogických 
ambicích, publikační činnosti i ambicích v pozici místostarostky. Řešily se jazykové znalosti 
nominantky. Diskutovalo se, jakým způsobem prosazovat nepopulární rozhodnutí i čelit politickým i 
jiným tlakům. Řešily se dosavadní zkušenosti nominantky s vedením lidí, s prací v kolektivu, jakým 
způsobem se lze na pracovní kolektiv spolehnout a jakou roli mu nominantka přikládá. Diskutovalo se 
o vhodných osobnostních předpokladech pro činnost v dozorčích radách, o konkrétní vizi nominantky 
ohledně své potenciální činnosti v jejím rámci a jejím přínosu.  Dále se rozebíraly otázky týkající se 
osobnostních předpokladů nominantky, tzv. „time management“ při plánování aktivit i její konkrétní 
časové možnosti pro činnost v dozorčí radě.  

Na dotaz, zda nominantka splňuje všechny požadavky předpokládané právním řádem pro danou 
pracovní pozici, nominovaná osoba sdělila, že v současné době její nominaci souběžně posuzuje také 
Česká národní banka, jejíž předchozí souhlas je právním řádem pro nominaci do dozorčí rady 
vyžadován. Jak nominantka uvedla, výsledek posuzování ČNB by měl být znám již počátkem příštího 
týdne, neboť valná hromada, která má o její nominaci rozhodnout, se koná již 30. 4. 2014. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s navrhovanou personální 
nominací souhlas za podmínky, že nominantka obdrží potřebný souhlas k této činnosti od 
České národní banky ve smyslu § 19 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 
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Jednání skončilo v 10.45 

 

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:   25.4.2014 

Čas:    10.00 

Předkladatel:   Mze 

Posuzovaná osoba:  Ing. Dana Forišková 

 

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  

Ing. Dana Forišková   

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. Mze  

   

   

   

   

   
 


