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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    9:17 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jiří Koliba 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Pavla Sluková, ředitelka sekce, nominant 
krátce představil svoji osobu, představil podniky, do kterých je nominován (Palivový kombinát Ústí, 
s.p., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.). Zanalyzoval potenciál podniků, jejich 
hospodaření i možný budoucí vývoj. Nominant krátce představil také zákonný rámec, ve kterém se 
bude při svém potenciálním působení v dozorčí radě pohybovat.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji diskutoval 
profesní životopis nominanta, rozebíraly se některé jím dříve zastávané pracovní pozice. Nominant 
vypíchnul své zkušenosti jak ve státní správě, tak v samosprávě. Nominant se zamyslel nad svými 
největšími pracovními úspěchy, zamyslel se i nad svými potenciálními neúspěchy. Nominant 
zhodnotil své zahraniční působení, zamyslel se nad přínosy, které mu jeho pobyt v zahraničí přinesl a 
které nominant převzal a aplikoval v ČR. Nominant zdůraznil také svoje zkušenosti s oceňováním 
podniků, když v tomto oboru působí jako soudní znalec. Podle jeho slov nelze ocenit podnik bez 
znalosti jeho fungování, nominant má tudíž četné zkušenosti z různých podniků, což by mohlo být 
přínosem i při jeho případném působení v konkrétních dozorčích radách. Nominant popsal, jak jde 
svým kolegům příkladem, přičemž zdůraznil, jak důležité je pro efektivní dosahování výsledků 
stanovit si správně cíl, kterého se má dosáhnout. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro 
výkon činnosti v dozorčích radách.  

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do dozorčí rady 
podniku Palivový kombinát Ústí, s.p., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do dozorčí rady 
podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 9:59 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 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    9:15 hod 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jiří Koliba 

 

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. Pavla Sluková  MPO  

Ing. Jiří Koliba   

   

   

   

   

   

 


