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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 28 

Datum: 07.04.2015 
Čas: 11:11 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Roman Molík, MBA 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Tomáš Kuchta, náměstek 
ministra obrany, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, 
kam je nominován (VOP CZ, s. p.). Nominant popsal své základní kvalifikační 
předpoklady pro práci v dozorčí radě (ekonomické znalosti, zkušenosti s projektovým 
řízením atp.). Nominant zmínil rovněž své jazykové znalosti a svoji práci v mezinárodním 
týmu. Dle jeho slov je výhodou i pro působení v dozorčí radě, že rozumí jak technice, tak 
jazyku. Při svém potenciálním působení v dozorčí radě by se chtěl zaměřit jednak na 
stabilizaci nákladů podniku, na druhé straně se bude snažit dát podniku určitou 
perspektivu, aby se mohlo jeho fungování stabilizovat s určitým konkrétním výhledem do 
budoucna.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
konkrétní pracovní pozice zastávané nominantem, jeho působení v soukromém sektoru a 
motivaci pro přechod do státní sféry. Nominant vypíchnul své největší úspěchy, zamyslel 
se i nad neúspěchy. Nominant popsal, jakým způsobem řídí pracovní kolektiv (pustil se 
dle svých slov i do vytváření nástupnického plánu), jakým způsobem motivuje své kolegy, 
zda a jakým způsobem deleguje pracovní úkoly. Dotazy padaly na dozorčí radu, kam je 
nominován (kolik má členů, za koho, jak často se scházejí atp.). Nominant deklaroval, že 
při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také 
na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku VOP CZ, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 11:51 h. 

 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 07.04.2015 
Čas: 11:00 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Roman Molík, MBA 

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. Tomáš Kuchta MO  

Ing. Roman Molík, MBA   
 


