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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    10:48 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo obrany 

Posuzovaná osoba:  Ing. Josef Kreuziger, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru, nominant 
krátce představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován (LOM Praha, s.p.),  jeho hlavní úkoly a 
cíle, mezi které z jeho pohledu patří zejména optimalizovat nemovitou infrastrukturu i výši zásob i 
řešit nepotřebný majetek. Zamyslel se nad silnými i slabými stránkami podniku, jakým způsobem 
fungují lidské zdroje i jeho finanční výkonnost, zmínil možné příležitosti pro podnik v budoucnu. 
Prezentoval krátkodobé i dlouhodobější vize, jakým způsobem by měl být podnik dle jeho názoru 
veden. Zhodnotil svoje předpoklady pro fungování v dozorčí radě. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, a to včetně zkušeností s fungováním podniku, do 
jehož dozorčí rady je nominován. Nominant zhodnotil, že z každé profese, kde působil, si odnesl četné 
zkušenosti, které mu pomohly při jeho dalším pracovním zařazení. Naučil se, jakým způsobem 
motivovat kolektiv, jak pracovat s lidmi. Nominant zdůraznil nutnost individuálního přístupu, a to 
nejenom pro motivaci členů týmu, stěžejní je podle něj též kvalita personálu, o který je třeba speciálně 
dbát. Nominant se dle svých slov snaží vést kolektiv konsensuálně, vždy se snaží o dohodu. Nominant 
popsal své největší pracovní úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Hlavní motivací nominanta pro 
činnost v dozorčí radě je vytváření podmínek pro dobré fungování podniku a zájem o účast na 
projektech, které se k němu vztahují. Dotazy padaly i 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 
podniku LOM Praha, s.p., souhlas. 

Hlasování: 

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 11:28 hod. 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.   Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                Tajemnice výboru                    Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    10:45 hod 

Předkladatel:   MO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Josef Kreuziger, Ph.D. 

 

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. Marta Kopecká MO  

Ing. Josef Kreuziger, Ph.D.   

   

   

   

   

   

 


