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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 37 

Datum: 30.07.2015 
Čas: 08:06 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Petr Hladík 

Průběh projednávání: 
V úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru,byly 
vysvětleny aktuální změny v zastoupení Ministerstva financí v dozorčí radě společnosti, 
do které byl nominant navržen (MERO ČR, a.s.). Nominant ve své prezentaci shrnul své 
zkušenosti v oboru energetiky a dále kladl důraz na své zkušenosti v členství v jiných 
statutárních orgánech a dozorčích radách. Nominant dále hovořil o situaci ve společnosti 
a o svých možnostech uplatnění v dozorčí radě. 

V následném pohovoru se členy Vládního výboru padaly dotazy na hospodaření 
společnosti a na její současné postavení. Dále se probírala odborná orientace nominanta. 
V pohovoru se členy Vládního výboru se probíraly jednotlivé některé pracovní zkušenosti 
nominanta a dále padaly otázky i na jeho pracovní a životní úspěchy. Dále se hovořilo o 
dřívějších zkušenostech nominanta v dozorčích radách. Nominant při pohovoru též hovořil 
o dosavadním složení dozorčí rady společnosti a nastavení jejího fungování. Nominant ve 
svém působení v dozorčí radě může využít své dobré analytické dovednosti a zkušenosti 
s vyjednáváním a auditováním. Nominantovi není známo, že by jeho zvolením do dozorčí 
rady vznikl jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci pro své působení v dozorčí radě 
považuje možnost působit v oblasti energetiky, která je pro Českou republiku klíčová. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti MERO ČR, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 08:50 h. 

Zapsal: Ivana Langmajerová v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v. r. 
 Za tajemnici výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 30.07.2015 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Petr Hladík 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Ivana Langmajerová Za tajemnici výboru  

Ing. Petr Blažek MF  

Mgr. Petr Hladík MF  
 


