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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 2 

Datum:   25. 4. 2014 

Čas:    14.30 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, 
prezentoval nominant svoje zkušenosti s působením v dozorčích radách, dále zdůraznil specifičnost 
instituce, do které je nominován (Kongresové centrum Praha, a.s.), a zamýšlel se i nad efektivitou 
jejího dosavadního fungování, nad výkonností managementu a jak nastavit její efektivní fungování v 
budoucnu. V případě své nominace zdůraznil nutnost bojovat za státní zájmy, byť by jemu osobně 
takový postoj způsoboval újmu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se diskutovalo o 
dosavadních pracovních zkušenostech nominanta v oblasti makroekonomie, o nutnosti 
samostatnosti při práci a dokončování rozpracovaných projektů. Nominant zdůraznil důležitost 
kvalitního pracovního kolektivu, který je dobře seskládaný tak, aby se jednotliví členové vzájemně 
doplňovali a splnili vytyčený cíl. Řešily se otázky vztahující se k ekonomické prognostice.  Debatovalo 
se o tom, jak efektivně vést a motivovat spolupracovníky. V neposlední řadě padaly dotazy na 
osobnostní předpoklady pro činnost v dozorčí radě, na motivy nominanta pro práci v dozorčí radě i 
jeho konkrétní časové možnosti pro tuto činnost. Nominant zdůraznil, že v souvislosti s navrhovanou 
funkcí není v žádném střetu zájmů, deklaroval vůli vykonávat funkci poctivě. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s navrhovanou personální 
nominací souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 15.15 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.                                  Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                  Tajemnice výboru                                Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   25.4.2014 

Čas:    14.30 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. 

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  

JUDr. Ing. Jiří Nováček MF  

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.   

   

   

   

   

   

 


