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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 6 

Datum:   16.06.2014 

Čas:    18:03 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jiří Borovec  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoje dosavadní pracovní zkušenosti i svoji vizi pro působení v dozorčí radě 
společnosti ČEZ, a.s., kam je nominován. Vysvětlil, jaká je jeho motivace při jeho momentálním 
návratu zpět do státních služeb. Zdůraznil nutnost klást ty správné otázky, aby byl státní majetek 
spravován efektivně. Pro jakékoliv své působení, ať už při práci pro stát či při soukromé praxi, 
zdůraznil čestnost, otevřenost, upřímnost, transparentnost a objektivitu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
dřívější zahraniční pracovní zkušenosti zastávané nominantem, diskutovalo se o jeho největších 
úspěších, dotazy padaly i na potenciální neúspěchy.  Nominant zhodnotil dřívější personální politiku 
společnosti ČEZ, a.s., dle názoru nominanta je třeba společnost zkvalitnit z hlediska hodnotového. Pro 
tyto účely zdůraznil důležitost zpětné vazby, kterou je třeba od spolupracovníků pravidelně získávat. 
Motivací k práci je nominantovi zlepšení situace v konkrétní oblasti, kterou se zabývá, klade důraz na 
to, aby se věci dělaly mimo jiné slušně. 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 společnosti ČEZ, a.s., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková – pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová – pro návrh 

Jednání skončilo v 18:43 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:   16.06.2014 

Čas:    18:00 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jiří Borovec 

 

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. Jiří Borovec   

   

   

   

   

   
 


