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MF
Ing. Jaromír Hejda

Průběh projednávání:
Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka odboru Strategické společnosti a investiční pobídky
v Ministerstvu financí, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro
personální nominace s návrhem ministryně financí jmenovat nominanta na pozici člena dozorčích
rad společností KORADO, a.s. a MERO ČR a.s. Objektivním důvodem nominací je zejména
dlouhodobá praxe nominanta a odborná způsobilost vykonávat uvedené pozice. V daném případě
se jedná o opakované nominace.
KORADO, a.s.
Na úvod nominant představil společnost, do jejíž dozorčí rady byl nominován a seznámil členy
Vládního výboru s problémy, s nimiž se společnost v současnosti potýká. V průběhu pohovoru byl
nominant dotázán na úspěchy a případné neúspěchy v rámci dosavadního výkonu funkce člena
dozorčí rady společnosti. Další dotazy směřovaly na existenci strategie dalšího působení státu
v podniku. Nominant rovněž čelil otázkám týkajícím se konkurenceschopnosti společnosti na trh
a vize dalšího směřování společnosti do budoucna.
MERO ČR, a.s.
V úvodu této části pohovoru byl nominant dotázán na aktuální situaci v MERO ČR, a.s. a možná
rizika v rámci činnosti této společnosti. Dále nominant čelil otázkám týkajícím se produktivity
společnosti, do jejíž dozorčí rady byl nominován a zejména způsobu provádění kontrol produktivity.
Na závěr pohovoru nominant představil svoji vizi kroků, které v případě svého jmenování do
dozorčí rady učiní.
V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.
Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčích
rad společností, KORADO, a.s. a MERO ČR a.s., souhlas.
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 16:05 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předseda výboru

