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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 6 

Datum:  16.06.2014 

Čas:   16:30 hod 

Předkladatel:  Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba: Ing. Petr Blažek 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, 
nominant krátce představil svoji osobu a i celkovou vizi svého působení v dozorčích radách, 
do kterých je nominován (MERO ČR, a.s., ČEPRO a.s., Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s., Český aeroholding, a.s., VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., BH Capital, a.s., 
v likvidaci, Centrum-F, a.s.). Nominant zdůraznil, že s působením v dozorčích radách má 
zkušenosti již ze své dřívější praxe. Jeho nominace do většího počtu dozorčích rad souvisí dle 
jeho slov a i dle slov předkladatele i s jeho pracovním zařazením, kdy na ministerstvu financí 
pracuje v oddělení Podpora exportu a strategické společnosti. Nominant zdůraznil své 
akademické zázemí i své další zkušenosti z oblasti samosprávy i vysokých manažerských 
pozic v jiných podnicích. 

Klíčové je dle nominanta hledání synergie mezi jednotlivými společnostmi, do jejichž 
dozorčích rad je nominován. Výhodou toho, že bude působit ve více dozorčích radách, je 
možnost přenosu tzv. „best practices“, tzn. snazší možnost převést dobré zkušenosti do 
dalších podniků. Svoji roli vidí i ve snadnější komunikaci mezi dozorčí radou a akcionářem 
(státem reprezentovaným ministerstvem financí). Akcentuje, že majetková účast státu není 
důvodem k tomu, aby společnost byla méně efektivní, klíčový význam má dle něj zadání 
akcionáře. Dle nominanta je nutné nastavit strategii a pravidla pro vlastnickou politiku státu. 
Nominant krátce charakterizoval jednotlivé společnosti, zanalyzoval, kde bude mít z hlediska 
působnosti člena dozorčí rady i z hlediska odpovědnosti nejobtížnější, příp. nejsnadnější 
pozici. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně 
probíraly dosavadní největší pracovní úspěchy nominanta, zajímavé momenty v jeho pracovní 
kariéře, co je pro něj při práci motivační. Dle nominanta je nutno zohledňovat nejenom 
kvantitativní kritéria, ale dbát rovněž na kvalitu portfolia, zohledňovat rizika. Dozorčí rada by 
měla být schopna posoudit ona rizika, komunikovat je vedení podniku. Dozorčí rada by měla 
být přísná, ale spravedlivá. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti 
v dozorčích radách. Nominant přítomné ujistil, že pečlivě zvažoval, jakým způsobem skloubit 
počet nominací s jeho zaměstnáním na ministerstvu financí, nicméně dospěl k přesvědčení, že 
se dané pracovní pozice dají skloubit a udělá vše pro to, aby stát efektivně a důstojně 
reprezentoval. 
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Přijaté závěry: 

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

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

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., souhlas za podmínky, že 
nominant obdrží potřebný souhlas k této činnosti od České národní banky ve smyslu § 19 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady společnosti BH Capital, a.s., v likvidaci, souhlas. 

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

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková – pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová – pro návrh 

Jednání skončilo v 17:25 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:    16:30 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Petr Blažek 

 

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. Petr Blažek   

   

   

   

   

   
 


