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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 82 

 
Datum: 21.08.2018 
Čas: 09:30 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Dejl 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu Ministerstva financí, 
který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministryně financí jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady obchodní korporace 
PRISKO a.s. Objektivním důvodem nominace je kompetence nominanta vykonávat pozici člena 
dozorčí rady společnosti s ohledem na odbornou způsobilost, zejména v ekonomické oblasti.    

Ve své úvodní prezentaci nominant nejdříve představil obchodní korporaci, do jejíž dozorčí rady 
byl nominován a zmínil též současné složení dozorčí rady. Dále nominant vymezil působnost 
dozorčí rady, představil portfolio obchodní korporace a seznámil členy Vládního výboru s vizemi 
jejího dalšího směřování. V závěru své prezentace nominant nastínil své předpoklady pro výkon 
člena dozorčí rady. Následoval rozhovor s členy Vládního výboru, kdy byl nominant dotázán, zda 
a jakým způsobem se podílel na realizaci stabilizace obchodní korporace OKD, a.s. Další blok 
otázek směřoval k jeho dosavadním pracovním zkušenostem a nominant byl dotázán, která 
z pozic, již v minulosti zastával, se mu jeví jako nejpřínosnější, jaké byly jeho pracovní úspěchy 
a neúspěchy a jaké má zkušenosti s vedením týmu zaměstnanců. Nominantu byla rovněž 
položena otázka, jak vidí roli obchodní korporace, do jejíž dozorčí rady byl nominován, 
do budoucna a nominant byl rovněž konfrontován s tématem dosavadní činnosti obchodní 
korporace Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. V posledním bloku otázek byl nominant 
dotázán na možný střet zájmů. Na otázku, zda byl nominant v minulosti objektem negativních 
zpráv v médiích nominant odpověděl záporně.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
obchodní korporace PRISCO a.s., souhlas.  

 
 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 10:35 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

 

Příloha 
Prezenční listina 


