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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 58 

Datum: 20.12.2016 
Čas: 12:04 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Michal Štancl 

Průběh projednávání: 

Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka odboru Strategické společnosti a investiční pobídky Ministerstva 
financí, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady akciové 
společnosti THERMAL-F. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení 
uvolněné funkce člena dozorčí rady. Vyzdvihla zkušenosti a praxi nominanta v oblasti obchodního 
práva i současné působení nominanta na Ministerstvu financí v odboru Právní podpora dispozic 
s majetkem státu, jako předpoklady pro kvalitní výkon funkce člena dozorčí rady. Následně 
nominant ve své prezentaci představil společnost THERMAL-F, a.s., včetně výsledků hospodaření 
a vývoje počtu zaměstnanců v uplynulých letech. Svoji roli v dozorčí radě vidí v kontrolní činnosti a 
vzhledem k plánovaným velkým investičním akcím z důvodu nezbytné rekonstrukce hotelu 
považuje za důležité obohatit dozorčí radu o využití svých dosavadních zkušeností a znalostí 
v oblasti obchodního práva.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
provedl svým profesním životopisem a zdůraznil momenty, které považuje ve svém profesním 
životě za důležité. Nominant také popsal své zkušenosti ze studia v zahraničí, v čem jej pobyt 
obohatil v dalším rozvoji. Následně nominant blíže popsal svou činnost na Ministerstvu financí a 
zmínil konkrétní dosavadní činnost pro společnost THERMAL-F, a.s. Mezi své největší profesní 
úspěchy zařadil některé velké vyhrané soudní spory, kdy zastupoval Ministerstvo financí. Za 
motivaci při práci na ministerstvu označil možnost zapojit se do velkých projektů. Dále se řešila 
oblast osobnostní charakteristiky a rozvoje nominanta, kde vidí prostor pro zlepšení, v čem naopak 
vyniká. Nominant vypíchl použití logiky při řešení úkolů, snahu se s problematikou komplexně 
seznámit. Nadále by se rád zaměřil na udržení jazykových znalostí.  Sám sebe označil spíše za 
individualistu, ale snaží se pracovat v týmu. Dotazy padaly na složení a fungování dozorčí rady. 
Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí 
radě, a vyloučil riziko střetu zájmů při jeho působení v dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě považuje snahu společnost THERMAL-F, a.s. posunout dál.  

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

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

Jednání skončilo v 12:35 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: 20.12.2016 
Čas: 12:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Michal Štancl 

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. Veronika Peřinová MF  

Mgr. Michal Štancl   
 




