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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    9:31 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Otakar Krejsa 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoji osobu i svoji dosavadní profesní kariéru. Vypíchnul své zkušenosti v oborech 
vztahujících se k zaměření podniků, do jejichž dozorčích rad je nominován (MERO ČR, a.s., ČEPRO, 
a.s.).  Vypíchnul hlavní cíle, kterých chce dosáhnout v rámci svého potenciálního působení v těchto 
dozorčích radách. Nominant se zajímá o strategie předmětných společností ve střednědobém horizontu 
zejména v oblasti nákupu a prodeje, poskytování služeb, pak ale také např. redukce emisí CO2. 
Nominant zdůraznil nutnost připravit potenciální krizový scénář fungování společností, klade důraz na 
zefektivnění fungování předmětných podniků.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
dřívější pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant vypíchnul své dřívější zkušenosti 
z působení v dozorčí radě a své znalosti z oboru, které hodlá dle svých slov zúročit i v rámci svého 
potenciálního působení v dozorčích radách, do nichž je nyní nominován. Nominant zdůraznil roli 
dozorčí rady jako kontrolního orgánu. Nominant zhodnotil své dosavadní pracovní úspěchy i případné 
neúspěchy. Nominant popsal, jakým způsobem motivuje spolupracovníky. Dle jeho názoru musí být 
zadány jasné cíle, které musí být průběžně vyhodnocovány. Aby mohl pracovní kolektiv efektivně 
fungovat pro rozvoj podniku, je dle nominanta nutná existence důvěry v rámci týmu spolupracovníků. 
Dle názoru nominanta jsou důležité rotace na pozicích v managementu společnosti, aby se jak 
manažer, tak společnost dále rozvíjela. 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 10:12 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 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    9:30 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Otakar Krejsa 

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. Otakar Krejsa   

   

   

   

   

   
 


