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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 41 

Datum: 09.12.2015 
Čas: 15:15 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Milan Kucharčík 

Průběh projednávání: 
Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra, který zastupoval předkladatele, seznámil 
s rozhodnutím ministra pro jmenování nominanta do dozorčí rady akciové společnosti 
České dráhy. Zejména vyzdvihl vysokou úroveň odborných dovedností nominanta a 
bohaté zkušenosti v oblasti ekonomie, finanční a obchodní činnosti, projektového 
managementu, s praxí ve velkých tuzemských a zahraničních firmách. Následně 
nominant ve své prezentaci seznámil s fungováním akciové společnosti České dráhy a 
představil svou vizi fungování v dozorčí radě této společnosti. Zejména hovořil o kontrolní 
a dohlížecí roli, při které by zúročil své bohaté zkušenosti  nejenom z finančního řízení 
společností a znalosti korporátního práva.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru odpovídal na otázky týkající se vývoje 
hospodaření a zaměstnanosti v akciové společnosti České dráhy v posledních letech a 
věnoval se složení dozorčí rady a rozdělení portfolia členy včetně toho, jak často se 
dozorčí rada schází. Nominant pohovořil o svém profesním životopisu a zhodnotil své 
působení a činnost v některých společnostech, zejména porovnání zkušeností z řízení 
zahraničních a tuzemských firem. Nominant se zamyslel nad svými největšími profesními 
úspěchy, ale i neúspěchy. Odpovídal na otázky z oblasti řízení lidských zdrojů např., zda 
je manažer orientovaný na vztahy či na výkon, přičemž nominant odpověděl, že se cítí být 
spíše koučovací typ manažera s využitím svých zkušeností. Nominant uvedl, že funkci 
v dozorčí radě bude časově zvládat. Nominant rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet 
zájmů. Hlavní motivací nominanta pro práci v dozorčí radě je zúročit, využít a nechat 
sdílet své profesní zkušenosti pro lepší fungování společnosti. 

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

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

Jednání skončilo v 15:50 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: 09.12.2015 
Čas: 15:15 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Milan Kucharčík 

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  

Mgr. Milan Feranec MD  

Ing. Milan Kucharčík   
 




