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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 18 

Datum: 18.11.2014 
Čas: 17:35 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Michal Němec, Ph.D. 

Průběh projednávání: 
Předkladatele zastupoval náměstek Mgr. Milan Feranec. Ten nominanta představil. Dále 
také představil podnik, do kterého je nominant nominován. Náměstek uvedl, že se jedná o 
zbytkový podnik, jehož hlavním cílem je vypořádat existující závazky a ukončit činnost. Ve 
své prezentaci nominant zmínil, že i když se jedná o zbytkový podnik, který směřuje ke 
svému zániku, není možné jej „pustit z dohledu“. Hlavní roli dozorčí rady v tomto podniku 
vidí v kontrole finančních toků. Dále nominant hovořil o svých schopnostech a zdůraznil, 
že za důležité považuje znalost podniku. Již dnes v rámci své agendy na Ministerstvu 
dopravy dohlíží nad činností podniku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se probíraly 
zkušenosti nominanta z jednotlivých pracovních pozic. Hovořilo se o jeho životních 
úspěších a neúspěších. V rozhovoru též padaly otázky na diplomovou a dizertační práci 
nominanta a o možnostech jejich uplatnění v praxi. Rozhovor se dále soustředil na 
dosavadní pracovní pozici nominanta, na jeho schopnosti a zkušenosti s vedením lidí a 
dále se probíraly způsoby, jakými nominant lidi motivuje. Za důležité ve svém profesním 
životě považuje možnost setkávat se s novými věcmi. Dále se probírala perspektiva 
podniku a role dozorčí rady v podniku, u kterého je zjevné, že jeho činnost bude 
v dohledné době ukončena. Za hlavní motivaci pro výkon funkce člena dozorčí rady 
nominant považuje, že je schopen dohlédnout na efektivní vynakládání finančních 
prostředků podniku. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Správa letiště Praha, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:15 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: 17:30 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Michal Němec, 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  

Mgr. Milan Feranec MD  

Ing. Michal Němec, Ph.D.   
 


