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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 11 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 13:56 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Tomáš Drmola, MBA 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel 
sekce, nominant stručně představil svoje dosavadní pracovní zkušenosti v oboru vodního 
hospodářství, dále se věnoval podniku, do jehož dozorčí rady je nominován (Povodí 
Vltavy, s.p.). Po stručném představení podniku, kdy nominant mimo jiné zhodnotil, že se 
jedná o společnost statickou vykonávající primárně funkci správy majetku, se dále 
věnoval představení činnosti jeho dozorčí rady. Jako svoji hlavní úlohu pro své potenciální 
působení v dozorčí radě vidí kontrolu finančních výkazů společnosti, což je v souladu 
s jeho profesní kvalifikací, a kontrolu cen nakupovaných technických zařízení, což je 
v souladu s jeho dlouholetou praxí v dodavatelském oboru vodního hospodářství. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant sám sebe označil profesí za 
řídícího pracovníka, přičemž popsal, jak konkrétně podniky a jednotlivé zaměstnance 
vedl. Nominant prezentoval svůj názor na multikulturní pracovní kolektivy. Nominant 
popsal své zkušenosti ze zahraničí, zamyslel se nad svými největšími pracovními 
úspěchy, mezi které řadí na prvním místě fakt, že vybudoval úspěšnou a prosperující 
společnost. Za slabou stránku podniku, kam je nominován, považuje nominant jeho 
přelidněnost. Naopak silnou stránkou je dle jeho názoru fakt, že se jedná o zdravý podnik. 
Po svém potenciálním nástupu do dozorčí rady by se nominant v první řadě seznámil 
s účetními výkazy podniku (minimálně 3 roční závěrky a dále závěrky za 3 poslední 
měsíce, aby bylo jasné, jaký je trend). Nominant by rád napomohl efektivnímu fungování 
podniku. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí 
radě. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Povodí Vltavy, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 14:55 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 13:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Tomáš Drmola, 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. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Tomáš Drmola, MBA   

 


