Úřad vlády České republiky

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 25
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

09.02.2015
17:33 h
MF
Adam Kočík

Průběh projednávání:
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru
strategických majetkových účastí, nominant stručně představil vizi svého působení
v dozorčí radě společnosti, kam je nominován (Kongresové centrum Praha, a. s.).
Nominant má dle svých slov bohaté zkušenosti s oborem financí (ať už pracovních či
studijních), z řídících pozic různých orgánů, z tohoto důvodu si myslí, že by mohl být při
svém působení v dozorčí radě přínosem.
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své jazykové
znalosti i zahraniční zkušenosti. Nominant se zamyslel nad svými největšími úspěchy a
neúspěchy. Nominant popsal své zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, zamyslel se
nad rozdíly s vedením českého a multikulturního týmu, jakým způsobem motivuje
pracovní kolektiv. Nominant odpovídal na dotazy ohledně fungování dozorčí rady podniku,
kam je nominován, rád by se při svém tamním působení zapojil i do strategického
směřování podniku, aby se zlepšilo jeho hospodaření. Dle názoru nominanta by mohlo být
fungování podniku daleko efektivnější, modernější. Nominant není členem žádné jiné
dozorčí rady. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv
riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také 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 Kongresového centra Praha, a. s., souhlas.
Hlasování:
Ing. Pavel Dvořák
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková
Ing. Yvona Charouzdová

pro návrh
pro návrh
pro návrh

Jednání skončilo v 18:11 h.

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.
Tajemnice výboru
Příloha
Prezenční listina

Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r.
Předseda výboru
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Prezenční listina

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

09.02.2015
17:15 h
MF
Adam Kočík

Přítomni:
Příjmení a jméno

Instituce

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

Adam Kočík

Podpis

