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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 25 

Datum: 09.02.2015 
Čas: 18:13 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Zdenka Klapalová 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru 
strategických majetkových účastí, nominantka stručně představila vizi svého působení 
v dozorčí radě společnosti, kam je nominována (Kongresové centrum Praha, a.s.). 
Nominantka stručně popsala společnost, její jednotlivé segmenty, dále také prezentovala 
svoji kvalifikaci pro tuto práci (má zkušenosti v oboru realit, hoteliérství, developmentu, 
posouzení rizik atp.) Zhodnotila hospodaření společnosti. Ráda by napomohla stabilizaci 
a posílení výnosů společnosti, minimalizaci rizik, efektivnějšímu fungování a zvýšení 
prosperity. Dle svých slov by pro ni byla čest moci působit jako zástupkyně státu v dozorčí 
radě. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantkou, její zkušenosti ze zahraničí, 
z působení v akademické i soukromé sféře. Nominantka také vypíchla své zkušenosti 
s řízením podniku, zhodnotila práci s multikulturním pracovním kolektivem. Nominantka 
zhodnotila své největší úspěchy, zamyslela se i nad neúspěchy. Nominantka popsala, 
jakým způsobem řídí a motivuje pracovní kolektiv, zamyslela se, co je pro její úspěch 
hnacím motorem. Nominantka odpovídala na dotazy ohledně dozorčí rady společnosti, 
kam je nominována. Dozorčí rada jí mimo jiné připadá nedostatečně obsazená odborníky 
z oboru realit. Při svém potenciálním působení v dozorčí radě by ráda k zefektivnění 
fungování společnosti pracovala s přidanou hodnotou hlavního města, což by mohlo dle 
jejího názoru pomoci. Nominantka deklarovala, že při jejím působení v dozorčí radě 
nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na časové možnosti nominantky 
pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Kongresového centra Praha, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:55 h. 

 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 09.02.2015 
Čas: 18:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Zdenka Klapalová 

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. Petr Blažek MF  

Ing. Zdenka Klapalová   
 


