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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 13 

Datum: 30.09.2014 
Čas: 10:20 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jaroslav Kubovic 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek 
ministra, nominant stručně představil svoje dosavadní pracovní zkušenosti zejména na 
poli privatizace, dále zmínil rovněž četné zkušenosti s činností v dozorčích radách. 
Nominant rovněž stručně představil svoji motivaci pro činnost v dozorčí radě podniku, kam 
je nominován (OTE, a.s.).  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
dříve zastávané pozice v dozorčích radách, kde nominant působil. Dle jeho tvrzení 
momentálně není členem žádné dozorčí rady. Nominant krátce představil jednotlivé členy 
dozorčí rady společnosti, kam je aktuálně nominován, prezentoval svoji roli ve fungování 
dozorčí rady, potažmo společnosti jako takové. Nominant zhodnotil svoje největší 
pracovní úspěchy, zmínil též neúspěchy.Nominant se zamyslel nad sebehodnocením, dle 
jeho slov je vytrvalý, komunikativní, samostatný. Nominant deklaroval, že není ve střetu 
zájmů. Dle slov nominanta představuje společnost, do jejíž dozorčí rady je nominován, 
oblast energetiky, se kterou zatím nepracoval, a tudíž ho zajímá. 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 společnostiOTE, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 11:00 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 30.09.2014 
Čas: 10:30h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jaroslav Kubovic 

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. Jiří Havlíček, MBA MPO  

Ing. Jaroslav Kubovic   
 


