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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    16:05 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala RNDr. Lenka Betincová, ředitelka sekce, 
nominant krátce představil svoji profesní kariéru související se společností, do jejíž dozorčí rady je 
nominován (VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d.). Ve společnosti působil již dříve, byť v jiné pozici (člen 
představenstva), proto nominant společnost poměrně dobře zná a tuto svoji zkušenost může při svém 
potenciálním působení v dozorčí radě efektivně zúročit. Dle jeho slov představoval v podniku 
prodlouženou ruku akcionáře a pro zaměstnance podniku stabilitu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
dřívější pracovní pozice zastávané nominantem, a to zejména z obchodní sféry. Nominant se zamýšlel, 
jaké jsou hlavní problémy podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Hlavní úkol dozorčí rady by 
mělo být dle jeho slov kvalifikovaně a zodpovědně dovést podnik do realizace prodeje. Nominant 
popsal, jak řídí svoje kolegy, jakým způsobem je motivuje, zda a jak deleguje úkoly, jak prosazuje 
nepopulární kroky. Jeho hlavní devizou pro činnost v dozorčí radě je dle jeho slov znalost 
problematiky, znalost lidí z vedení společnosti a v neposlední řadě také osobní vazba na vedení 
ministerstva, aby byla zajištěna důvěra a podpora přímo z prostředí hlavního akcionáře. 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 VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 16:42 hod. 

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

                  Tajemnice výboru                       Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    16:00 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. 

 

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  

Doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.   

   

   

   

   

   

 


