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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 12 

Datum: 17.09.2014 
Čas: 8:03 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jan Hart, LL.M. 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. Milan Feranec., 1. náměstek, 
nominant stručně představil svoje dosavadní pracovní zkušenosti. Vyzdvihl především 
svoji odbornost v oblasti obchodního a finančního práva. Dále uvedl, že má zkušenosti i 
s obecnějším poradenstvím managementu firem a že již v minulosti se účastnil jednání 
v orgánech obchodních společností. Nominant uvedl, že České dráhy, a. s. vnímá jako 
významnou společnost, ve které může uplatnit své zkušenosti v oblasti compliance a 
řízení rizik. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem a podrobněji se hovořilo i o jeho 
advokátní praxi. Nominant též uvedl, že v posledních pěti letech nepracoval na státních 
zakázkách. Dále se probíraly zkušenosti nominanta se studiem na zahraničních vysokých 
školách a hovořilo se též o jeho jazykových znalostech. Dále se probíraly jeho zkušenosti 
s vedením lidí. Nominant se považuje za týmového hráče a jeho cílem není v dozorčí radě 
prosazovat své individuální názory. Za hlavní motivaci pro výkon člena dozorčí rady 
považuje skutečnost, že je schopen do tohoto orgánu přinést své znalosti a zkušenosti. 
Nominant se zamýšlel nad svými největšími pracovními úspěchy a hovořilo se i o 
skutečnostech, které nominant považuje za svůj pracovní neúspěch. Na otázku, jak bude 
časově zvládat výkon funkce nominant odpověděl, že je připraven část své advokátní 
práce delegovat na další osoby. Při pohovoru se probíraly i osobní zájmy nominanta. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku České dráhy, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 8:40 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo, v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 
 Zástupce tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 17.09.2014 
Čas: 8:00 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jan Hart, LL.M. 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Zástupce tajemnice výboru  
Mgr. Milan Feranec MD  

Mgr. Jan Hart, LL.M.   
 


