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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 11 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 13:03 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Tomáš Vrba 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel 
sekce, nominant prezentoval krátce problematiku lesnictví a jeho historii v ČR, zamyslel 
se nad fungováním lesů v ČR jako celku, i nad fungováním státního podniku, do jehož 
dozorčí rady je nominován (Lesy ČR, s.p.), včetně jeho hospodářských výsledků. 
Analyzoval ekonomické výsledky podniku v závislosti na složení jeho managementu. Dle 
názoru nominanta se jedná o významný podnik, který by měl být dominantní 
při nastavování trendů v oboru, ve kterém působí, což by měl být i úkol jeho potenciálního 
působení v dozorčí radě.  
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant se již od počátku své 
pracovní kariéry pohyboval v oblasti lesnictví, má zkušenosti ze soukromé sféry i ze 
zahraničí. Nominant zmínil i svoje členství v další dozorčí radě. Nominant popsal své 
manažerské zkušenosti, zamyslel se, jakým způsobem řídí tým spolupracovníků, jakým 
způsobem je motivuje. Nominant analyzoval silné a slabé stránky podniku, do jehož 
dozorčí rady je nominován, kterými jsou zejména jeho dominantní postavení v obchodu se 
dřívím v ČR resp. nekompetentní zásahy do fungování podniku zvnějšku. Nominant se 
rovněž zamyslel nad úrovní lidských zdrojů v podniku. V rámci svého potenciálního 
působení v dozorčí radě by nominant rád zlepšil celoživotní vzdělávání 
zaměstnanců podniku, nominant se zamyslel také nad přerozdělením pravomocí v rámci 
řídící soustavy podniku. Prostor vidí i pro šetření. 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 podniku Lesy ČR, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 13:45 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: 01.09.2014 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Tomáš Vrba 

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. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Tomáš Vrba   
 


