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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    12.17 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Josef Petřík 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, 
nominantve stručnosti představil svoji dosavadní profesní kariéru, vypíchnul bohaté zkušenosti ze 
zastupování státu i své zkušenosti z četných dozorčích rad, kde působil. Výkon akcionářských práv 
společností strategického významu je i jeho momentální pracovní náplní. I toto by mohlo být podle 
jeho slov výhodou pro jeho případné působení v dozorčí radě společnosti Thermal-F, a.s., do jejíž 
dozorčí rady je nominován. Hlavní motivací nominanta je zhodnocovat prostředky společnosti s péčí 
řádného hospodáře, aby efektivně prosperovala. Nominant by chtěl pozvednout hospodářskou 
činnost společnosti. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně diskutovaly 
jednotlivé pracovní pozice, které nominant v minulosti zastával. Nominant zhodnotil, která z pozic 
mu byla z hlediska profesního nejblíže. Nominant se zamýšlel nad možnostmi, jak zefektivnit práci 
dozorčích rad, jak propojit jejich fungování s představenstvem společnosti, jakým způsobem by měly 
oba stěžejní orgány spolu komunikovat. Nominant popsal své největší pracovní úspěchy, zamyslel se i 
nad neúspěchy. Nominant identifikoval silné a slabé stránky společnosti, do jejíž dozorčí rady je 
nominován, zabýval se potenciálními novými příležitostmi pro společnost, ale také možnými 
problémy, které společnosti hrozí.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 Thermal-F, 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 12.57 

 

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:    12.15  

Předkladatel:   Ministerstvo financí  

Posuzovaná osoba:  Ing. Josef Petřík 

 

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. Josef Petřík   

   

   

   

   

   
 

 


