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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 36 

Datum: 24.07.2015 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Petra Nusková 

Průběh projednávání: 
V úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru, bylo 
řečeno, že se v tomto případě jedná o jinou kategorii nominací, než nominaci do velké 
právnické osoby s majetkovou účastí státu. Nominantka stručně představilavizi svého 
působení v dozorčí radě společnosti, kam je nominována (MUFIS, a. s.). Nominantka svoji 
roli spatřuje především v kontrole procesů uvnitř společnosti a v možnosti ovlivnit další 
směr fungování společnosti. Nominantka též pohovořila o zdrojích příjmů společnosti a o 
skutečnosti, že agendou společnosti se na své pozici na Ministerstvu financí nezabývá. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru se probíraly jednotlivé milníky její 
profesní kariéry. Další část rozhovoru se orientovala na schopnosti nominantky ve 
vedoucí pozici a na zkušenosti nominantky jednat s lidmi. Za výhodu nominantka také 
považuje své fungování v dozorčí radě společnosti CENTRUM – F, a. s. Při pohovoru se 
rozebíraly též schopnosti nominantky prosazovat svůj názor. Dále se probíralo složení a 
fungování stávající dozorčí rady společnosti MUFIS, a. s. Nominantka si není vědoma, že 
by u ní mohl jmenováním do dozorčí rady vzniknout střet zájmu a není si vědoma žádné 
mediální kauzy ohledně její osoby, která by mohla mít negativní dopad na její jmenování 
do dozorčí rady. Nominantka uvedla, že má dostatečné časové možnosti, aby se mohla 
věnovat práci na předmětné pozici. Nominantka za hlavní motivaci svého působení 
v dozorčí radě považuje získání zkušeností a prosazování zájmů státu, jakožto hlavního 
akcionáře, ve společnosti. 
 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti MUFIS, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 10:55 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořákv. r. 
 Za tajemnici výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 24.07.2015 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Petra Nusková 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Za tajemnici výboru  

Ing. Petr Blažek MF  

Ing. Petra Nusková MF  
 


