
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 59 

Datum: 01.02.2017 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Veronika Peřinová 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici členky 
dozorčí rady společnosti ČEPRO, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu 
obsazení uvolněné funkce člena dozorčí rady. Představil nominantku a vyzdvihl její profesní 
dovednosti a zkušenosti, praxi v oblasti práva a dlouholeté úspěšné působení na Ministerstvu 
financí, mimo jiné i ve funkci poradkyně náměstka pro rozpočet, jako předpoklady pro kvalitní 
výkon funkce členky dozorčí rady. V následné prezentaci nominantka představila historii 
společnosti ČEPRO, a.s., nabízené produkty a služby, strukturu společnosti včetně složení dozorčí 
rady, okomentovala hospodářské ukazatele a zaměřila se na cíle, k jejichž dosažení chce jako 
členka dozorčí rady společnosti ČEPRO, a.s., přispět. Ráda by se při svém případném působení 
v dozorčí radě zaměřila např. na plán investic společnosti nebo vztah společnosti ke státnímu 
rozpočtu. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominantka nejdříve odpovídala na otázky ohledně 
hospodaření podniku a počtu zaměstnanců. Probíral se i přínos studia nominantky v zahraničí. 
Následně nominantka provedla svým profesním životopisem, zamyslela se nad důvody, které ji 
vedly ke změně některých pozic na Ministerstvu financí, a blíže popsala svou dosavadní činnost na 
resortu. Mezi své největší dosažené úspěchy zařadila např. dlouholeté úspěšné působení na 
Ministerstvu financí. Dále se rozebíraly zkušenosti nominantky s vedením týmu, dotazy padaly na 
to, jak velký tým lidí nominantka vede, jakým způsobem se ona sama vyvíjela v oblasti řízení lidí, 
čím se snaží jít příkladem profesionálně i osobnostně, jak sama sebe motivuje. Dotazy padaly i na 
fungování stávající dozorčí rady. Nominantka uvedla, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, 
které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklarovala, že při jejím působení v dozorčí radě 
nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje 
rozšíření obzoru v řízení a fungování této strategické společnosti a vztah ke státnímu rozpočtu. 

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

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

Jednání skončilo v 09:55 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: 01.02.2017 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Veronika Peřinová 

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  

Mgr. Veronika Peřinová   
 




