VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 23352/2021-UVCR
ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU
Členové Výboru přítomní pohovoru:
Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně
RNDr. Josef Postránecký, místopředseda
Bc. Eva Svobodová, MBA, členka
Mgr. František Bublan, člen
Ing. Petr Špirhanzl, člen
Jana Maxová, sekretariát
Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
15. června 2021, Úřad vlády České republiky, nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01
Praha 1
Předkladatel:
Ministerstvo financí
Nominovaná osoba:
Ing. Michaela Vychodilová
Právnická osoba s majetkovou účastí státu:
Kongresové centrum Praha a.s.
Orgán:
Dozorčí rada

Průběh pohovoru:
V úvodu pohovoru představila Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka Odboru strategické
společnosti a investiční pobídky Ministerstva financí, jakožto zástupkyně
předkladatele, nominovanou osobu. Jako důvod nominace uvedla bohaté profesní
zkušenosti a vysokou odbornou způsobilost nominované osoby.
V rámci své prezentace seznámila nominovaná osoba členy Výboru pro personální
nominace se základními údaji o společnosti Kongresové centrum Praha a.s. (dále
jen „KCP“) a s předmětem její činnosti. Dále se zaměřila na aktuální situaci a
budoucnost KCP, jehož vizí je udržet se na čele mezi kongresovými centry v České
republice a patřit mezi Top 10 kongresových center v Evropě. V této souvislosti se
nominantka zmínila o záměru rozšíření kongresového centra o výstavní halu, která
by měla nabídnout 5 000 m2 výstavní plochy navíc. V závěru své prezentace
představila vize svého působení v dozorčí radě KCP.
V úvodu hodnotícího pohovoru byla nominantka požádána o porovnání prostředí
bankovního sektoru s prostředím státní správy, kde působí nyní. Dále byla dotázána
na osobní vnímání neshod mezi akcionáři KCP a jak by jako členka dozorčí rady
mohla přispět k řešení této situace. Poté byla diskutována otázka realizace výstavby
nové výstavní haly v souvislosti s pandemií Covid-19 a vzhledem k současné
situaci, kdy KCP je ve ztrátě, zvyšují se ceny a kongresová turistika se zdá být na
ústupu.
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro
řádný výkon funkce v dozorčí radě.

Stanovisko
Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její
přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována.
Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.

Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při výkonu
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována.
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných
souvislostech Výbor pro personální nominace
doporučuje
vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.

Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předsedkyně Výboru
pro personální nominace

