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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    8.38 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Zdeněk Černý, MBA 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, 
nominantkrátce představil svoji osobu včetně svého dosavadního profesního působení. Zdůraznil své 
praktické zkušenosti v oboru, i zkušenosti s činností v dozorčích radách s vazbou na energetiku. Za 
úspěch nominant považuje, že se mu podařilo doplnit praktické zkušenosti těmi teoretickými, když 
vystudoval MBA.  Nominant dále vypíchnul dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho expertní působení v nejrůznějších komisích a 
radách. Pokud by byla schválena jeho nominace do dozorčí rady společnosti, která je momentálně 
projednávána (ČEZ, a.s.), ukončí činnost v konkrétních dozorčích radách. Nominaci do dozorčí rady 
ČEZ, a.s., považuje za obrovskou výzvu, chce se této práci věnovat naplno. Motivací nominanta pro 
činnost v dozorčí radě je jeho snaha firmě pomoci v dnešní složité době a využít pro to své znalosti a 
zkušenosti. Diskutovaly se profesní úspěchy nominanta. Nominant zdůraznil své zkušenosti 
s kolektivním vyjednáváním. Nominant popsal, jakým způsobem prosazuje svoje zájmy, i zájmy 
zaměstnavatele. Sám sebe by označil za konsensuálního vyjednavače, a za přísného, leč 
spravedlivého nadřízeného a kolegu. Nominant zdůraznil, že je důležité jít při práci s lidmi příkladem. 
Dále okomentoval své zkušenosti s mediálním vystupováním. 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 
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Jednání skončilo v 9.22 

 

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:   27.6.2014  

Čas:    8.30  

Předkladatel:   Ministerstvo financí  

Posuzovaná osoba:  JUDr. Zdeněk Černý, MBA. 

 

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  

JUDr. Zdeněk Černý, MBA.   

   

   

   

   

   
 

 


