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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 18 

Datum: 18.11.2014 
Čas: 19:05 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Dana Jahodová 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Václav Turko, ředitel odboru, 
senominantkastručně představila. Vyzdvihovala především dlouhodobé zkušenosti 
v oblasti hoteliérství. Představila činnosti Kongresového centra Praha, a. s. Nominantka 
uvedla, že se domnívá, že v současné době nemá dozorčí rada příliš silnou pozici, 
soustředí se pouze na to, zda se činnost společnosti pohybuje v mezích platné legislativy. 
Hlavní slovo mají akcionáři. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantkou. Probíraly se i důvody, proč určité 
pozice v minulosti opouštěla. V rozhovoru padaly i otázky na zkušenosti nominantky 
s dřívějším podnikáním. Nominantka, která působila na více pozicích, považuje za 
nejzajímavější právě oblast hoteliérství. Dále se v rozhovoru rozebíraly její zkušenosti 
s vedením lidí. Padaly též otázky na to, jakým způsobem nominantka řeší konflikty mezi 
svými podřízenými. V rozhovoru se probíralo, jak hluboký vhled má do agendy svých 
podřízených. Nominantka se považuje za specialistku. Motivuje jí práce s čísly. Dále se 
hovořilo o představách nominantkyna její roli v pozici člena dozorčí rady. V rozhovoru se 
rozebíraly situace, kdy se nominantce podařilo ušetřit určité finanční prostředky a kdy se 
to naopak nepodařilo. Otázky padaly i na časové možnosti nominantky. Za hlavní motivaci 
považuje možnost v činnosti společnosti něco změnit k lepšímu. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák proti návrhu 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková proti návrhu 
Ing. Yvona Charouzdová proti návrhu 

Jednání skončilo v 19:35 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo, v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 
   Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 18.11.2014 
Čas: 19:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Dana Jahodová 

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  

Ing. Václav Turko MF  

Ing. Dana Jahodová   
 


