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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 65 

Datum: 25.05.2017 
Čas: 19:58 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Marian Klásek 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti VIPAP VIDEM 
KRŠKO d.d. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení uvolněné funkce 
člena dozorčí rady. Vyzdvihl zkušenosti a praxi nominanta v oblasti finančního sektoru, správy 
rizikových pohledávek a restrukturalizací, také současné působení nominanta ve funkci předsedy 
představenstva společnosti PRISKO, a.s., která je věřitelem společnosti, do jejíž dozorčí rady je 
nominován, jako předpoklady pro efektivní výkon navržené funkce. Následně nominant ve své 
prezentaci představil historii společnosti a předmět činnosti. Seznámil s vlastnickou strukturou a 
finančními údaji společnosti. Také představil vize své činnosti v dozorčí radě. Rád by se mimo jiné 
zaměřil na kontrolu činnosti společnosti zejména v ekonomické oblasti, záchranu společnosti před 
bankrotem, či nalezení partnera pro řízení a rozvoj společnosti.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na dotazy týkající se současného stavu společnosti a jejího postavení na slovinském 
trhu. Poté nominant provedl svým profesním životopisem a zdůraznil momenty, které považuje ve 
svém profesním životě za zásadní, a zamyslel se nad svými největšími životními či profesními 
úspěchy. Následovaly otázky z oblasti osobnostní charakteristiky a řešily se zkušenosti nominanta 
s vedením lidí, zda raději působí v týmu či individuálně. Dotazy padaly na složení a fungování 
dozorčí rady včetně toho, jak často se schází, a na jakou oblast činnosti by se ve funkci člena 
dozorčí rady rád zaměřil. Nominant uvedl, že by se především zaměřil na záchranu společnosti 
před bankrotem a zajištění maximálně možné návratnosti půjček. Nominant uvedl, že bude mít čas 
a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a vyloučil riziko střetu 
zájmů při jeho působení v dozorčí radě.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 20:35 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 25.05.2017 
Čas: 19:45 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Marian Klásek 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Mgr. Ondřej Landa MF  

Ing. Marian Klásek   
 




