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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 42 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 14:40 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: MUDr. František Kostka 

Průběh projednávání: 

Ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva průmyslu a 
obchodu JUDr. Igor Fojtík, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra 
jmenovat nominanta na dočasně uvolněnou pozici člena dozorčí rady akciové společnosti 
ČEPS. Vypíchl ekonomické znalosti nominanta a zkušenosti vyplývající z osobní účasti 
v dozorčích radách obchodních korporací včetně dříve zastávané funkce člena dozorčí 
rady ČEPS, a.s. Následně nominant ve své prezentaci v krátkosti charakterizoval 
společnost ČEPS, a.s., popsal své působení v dozorčí radě od roku 2007, své funkce ve 
výboru pro audit a v ekonomickém a personálním výboru společnosti. Uvedl, že navzdory 
svému profesnímu zaměření se vždy zajímal o ekonomii a absolvoval řadu speciálních 
školení a kurzů Ministerstva financí. Zdůraznil, že se podrobil auditu členů dozorčích rad 
v roce 2011, který prováděl na zakázku Ministerstva financí V. Kulhánek a který jej ve 
funkci potvrdil. Své působení v dozorčí radě společnosti ČEPS, a.s. vidí v navázání na 
svou dlouholetou práci v dozorčí radě s prokazatelnými výsledky, kdy se mu podařilo 
načerpat relevantní zkušenosti pro další úspěšné působení.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky ohledně 
svého profesního životopisu. Velká část dotazů byla věnována odbornému zaměření 
nominanta. Popsal, jak se vzdělává v oblasti ekonomie a definoval svou roli v dozorčí 
radě, ke které patří hlídat ekonomiku podniku. Zamyslel se nad svými pracovními 
úspěchy, stejně tak i nad neúspěchy. Za jeden ze svých úspěchů považuje prosazení 
důležitých rozhodnutí ve funkci člena dozorčí rady společnosti ČEPS, a.s., které vedly 
k úspěšnému fungování společnosti. Nominant odpovídal na otázky ohledně ekonomiky 
ČEPS, a.s. Porovnal kvalitu lidských zdrojů ve společnosti za dobu svého působení 
v dozorčí radě. Popsal zaměření ekonomického a personálního výboru společnosti včetně 
aktivit výboru, složení a toho, jak často se schází. Odpovídal na otázky, jak se mu daří 
prosazovat své cíle. Nominant uvedl, že funkci v dozorčí radě bude časově zvládat. 
Nominant rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Jako hlavní motivaci pro práci 
v dozorčí radě nominant uvedl snahu, aby společnost vydělávala a mohla tvořit dividendy.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti ČEPS, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 15:20 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová 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: 17.12.2015 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: MUDr. František Kostka 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

JUDr. Igor Fojtík MPO  

MUDr. František Kostka    
 




