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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 38 

Datum: 10.09.2015 
Čas: 09:30 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Beran, FCCA 

Průběh projednávání: 
Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru, která zastupovala předkladatele, ve svém úvodním 
slovu zdůraznila bohaté zkušenosti nominanta z řízení státního podniku především 
v otázkách finančních a majetkových i z řízení lidských zdrojů. Tyto zkušenosti by 
nominant významně zúročil na pozici člena dozorčí rady společnosti VOP CZ, s.p., kam je 
nominován, a to zejména z toho důvodu, že podnik se v současné době potýká 
s problematikou financování. Následně nominant v krátkosti charakterizoval představu 
svého působení v dozorčí radě. Podle názoru nominanta VOP CZ, s.p. zaznamenal velký 
pokrok v rozvoji civilní výroby a pro další jeho konkurenceschopnost by bylo žádoucí do 
budoucna oddělit část veřejné výroby od civilní. Dále vyjádřil svůj názor, že státní podniky 
by měly být ze strany státu více podporovány a to zejména zadáváním veřejných 
zakázek.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Při rozhovoru se rozebíraly dosavadní 
pracovní úspěchy nominanta a klíčové milníky ze životopisu nominanta. Nominant sám 
sebe ohodnotil jako zdravého workholika, který má rád nové výzvy. Pracovní zkušenost 
ve firmě PricewaterhouseCoopers ho naučila empatii a ovlivnila jeho další jednání s lidmi. 
Za své největší životní úspěchy považuje svou profesní kariéru a fungující zabezpečenou 
rodinu. Na otázku, co se mu v životě nepovedlo, odpověděl, že se řídí mottem: 
„Spokojenost vede ke stagnaci“. Na otázky týkající se praxe nominanta z oblasti řízení 
lidí, nominant uvedl, že s řízením lidí má velké zkušenosti (v současné době přímo či 
nepřímo řídí cca 1300 lidí) a jako manažer propaguje zejména otevřenost. Nominant dále 
uvedl, že bude mít dostatek času, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat, neboť 
jako ekonomický náměstek se o otázky hospodaření podniku zajímá již nyní. Nominant 
rovněž vyloučil, v případě svého jmenování do dozorčí rady společnosti, že by u něj mohl 
vzniknout jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci nominant uvedl snahu pomoc podniku 
a odpovědnost vůči lidem, kteří zde pracují, dále by chtěl dohlédnout na to, aby peníze 
byly efektivně zužitkovány. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti VOP CZ, s.p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 10:15 h. 

Zapsal:  Mgr. Eva Hanušová v.r.  Schválil:  Ing. Pavel Dvo řák v.r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 10.09.2015 
Čas: 09:30 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Beran 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Eva Hanušová Tajemnice výboru  

Ing. Marta Kopecká MO  

Ing. Pavel Beran MO  
 


