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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    15:18 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Stanislav Bruna 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoje dosavadní profesní zkušenostivztahující se k zaměření podniků, do jejichž 
dozorčích rad je nominován (MERO ČR, a.s., ČEPRO, a.s.), kdy již v minulosti se zabýval zejména 
plánováním a optimalizací rafinérských a petrochemických výrob. Dále nominant představil i podniky, 
do jejichž dozorčích rad je nominován, zamyslel se nad strategickými výzvami, které oba podniky 
čekají, a také nad potenciálními možnostmi synergie spočívající v jeho působení v obou 
společnostech. Nominant by při svém potenciálním působení v jejich dozorčích radách chtěl docílit 
toho, aby bylo fungování obou firem efektivnější.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se probíraly konkrétní 
zastávané pracovní pozice nominanta, nominant se zamyslel i nad svými zkušenostmi, které nasbíral 
při práci se zahraničními partnery. Nominant zhodnotil, jakým způsobem by tyto zkušenosti mohl a 
chtěl zhodnotit při svém potenciálním působení v dozorčích radách, do kterých je nyní nominován. 
Hlavní úkol dozorčí rady vidí nominant ve velmi pečlivém dohledu nad představenstvem společností.  
Nominant popsal členům výboru své největší kariérní úspěchy, zamyslel se nad potenciálními 
neúspěchy. Nominant popsal způsob, jak motivujesvůj tým, jak deleguje úkoly, jak reaguje na krizové 
situace, i jakým způsobem se snaží jít příkladem pro své kolegy.Dle názoru nominanta je důležitá 
zpětná vazba, ať už pozitivní či negativní, je nutné transparentně nastavit dosahované cíle, aby se 
s nimi každý člen týmu mohl ztotožnit. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon 
činnosti v dozorčích radách. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje  vyslovit s  personální nominací do dozorčí rady 
společnosti MERO ČR, a.s., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje  vyslovit s  personální nominací do dozorčí rady 
společnosti ČEPRO, a.s., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 15:57 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:   18.06.2014 

Čas:    15:15 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Stanislav Bruna 

 

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. Stanislav Bruna   

   

   

   

   

   
 


