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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 13 

Datum: 30.09.2014 
Čas: 09:04 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. arch. Vlastimil Horkel 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek 
ministra, nominant stručně představil svoje největší pracovní úspěchy, a to při působení 
nejenom ve státní, ale také v soukromé sféře. Zmínil rovněž svoje předchozí zkušenosti 
z působení v dozorčích radách. Tyto by rád využil při svém potenciálním působení i 
v rámci dozorčí rady podniku, kam je aktuálně nominován (ČPP Transgas, s.p.).Za 
zásadní považuje nezávislost členů dozorčí rady, kteří by měli být pokud možno dobře 
zorientovaní a měli by o firmě vědět všechno, dozorčí rada by měla mít pevný jednací 
řád.Nominant dále zmínil, že se také zabývá rozvojovými projekty, aktuálně připravuje 
projekt technického vzdělávání. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Za zásadní považuje své bohaté 
zkušenosti s restrukturalizací, přičemž veškeré, na kterých se osobně podílel, považuje za 
úspěšné. Zmínil i projekty, které se mu prosadit nepodařilo. Zhodnotil, jakým způsobem 
řídí pracovní kolektiv, jak motivuje své kolegy. Rozlišil mezi motivací při práci pro státní či 
soukromou společnost. Nominant demonstroval, jakým způsobem jde příkladem při řízení 
pracovního kolektivu, zamýšlel se, zda je spíše morální či odborná autorita. 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 podniku ČPP Transgas, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 09:45 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: 30.09.2014 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. arch. Vlastimil Horkel 

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  

Ing. Jiří Havlíček, MBA MPO  

Ing. arch. Vlastimil Horkel   
 


