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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    10:01 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo obrany 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Jakub Hodinář 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru, nominant 
krátce představil svoje záměry při svém potenciálním působení v rámci podniku, do kterého je 
nominován (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.). Zdůraznil svoje zkušenosti v dotační politice, v politice 
čerpání evropských fondů, z tohoto důvodu by chtěl v dozorčí radě zejména dohlédnout na 
transparentní čerpání finančních prostředků i jejich následné efektivní vynakládání.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji diskutoval 
profesní životopis nominanta, řešily se jednotlivé jím zastávané pracovní pozice v minulosti. 
Nominant zhodnotil své největší pracovní úspěchy a neúspěchy. Nominant se zamyslel, jaké 
zkušenosti si přinese do působení v dozorčí radě, do níž je nominován, z dříve zastávaných pozic 
v jiných dozorčích radách. Zamyslel se také nad dovednostmi, které budou moci být při jeho činnosti 
v dozorčí radě využity. Nominant zdůraznil důležitost dobře kladených otázek k tomu, aby měl jasnou 
představu o fungování podniku, kvalitního nastavení systémového rámce. Dle něj je pro efektivní 
řízení nutné definovat cíle, úlohy a úkoly pro jednotlivé pozice a v neposlední řadě také časový rámec. 
Nominant představil swot analýzu podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, zanalyzoval jeho 
silné i slabé stránky. Nominant představil, jakým způsobem motivuje tým spolupracovníků, jakým 
způsobem komunikuje negativní informace. 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 
podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 10:43 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:   07.07.2014 

Čas:    10:00 hod 

Předkladatel:   MO 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Jakub Hodinář 

 

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. Marta Kopecká MO  

Mgr. Jakub Hodinář   

   

   

   

   

   

 


