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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 13 

Datum: 30.09.2014 
Čas: 14:16 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Šenych 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovalaRNDr. Lenka Betincová, ředitelka 
sekce, nominant stručně představil svoje dosavadní pracovní zkušenosti, které jsou 
veskrze spojenys oboremropného průmyslu, dále se věnoval představení společnosti, do 
jejíž dozorčí rady je nominován (MERO ČR, a. s.). Dozorčí rada by podle jeho názoru 
měla plnit svoji kontrolní roli, kontrolovat efektivní vynakládání financí a plnění smluvních 
závazků. Svoji roli v dozorčí radě vidí v ohlídání zájmů akcionáře.   

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant popsal i svoje zkušenosti ze 
zahraničí a důležitost znalosti cizího jazyka. Vypíchnul i svoji lektorskou činnost. Nominant 
zhodnotil z vlastní zkušenosti rozdíly mezi soukromou a státní sférou, popsal důvody, 
které jej aktuálně dovedly do státní správy. Nominant zhodnotil svoje pracovní úspěchy a 
neúspěchy. Považuje se za člověka s širokým záběrem, se schopností komunikovat 
konsensuální řešení. Hovořil o multikulturních pracovních týmech, jakým způsobem 
pracovníci absorbují negativní zprávy, jakým způsobem on sám komunikuje nepopulární 
kroky a motivuje kolegy.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 společnosti MERO ČR, a. s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 14:57 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: 14:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Šenych 

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  

RNDr. Lenka Betincová MF  

Ing. Pavel Šenych   
 


