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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    13:55 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Petr Matoušek  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Václav Turko, ředitel odboru, nominant 
krátce představil své profesní zaměření a prezentoval své dosavadní profesní zkušenosti. Nominant 
také zhodnotil svoji personální nominaci do dozorčí rady podniku VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., kam 
je nominován. Jedním z hlavních cílů nominanta při působení v dozorčí radě je snížení nákladů 
společnosti, dále také finanční a právní stabilizace společnosti a její připravení pro prodej tak, aby 
mohl být realizován s maximálním ziskem pro Českou republiku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant popsal své pracovní úspěchy, zamyslel se 
i nad neúspěchy. Nominant popsal hlavní problémy společnosti, kam je nominován, současně 
zanalyzoval možná východiska. Problémy jsou dle něho zejména s krátkodobým financováním. Cílem 
nominantova působení v dozorčí radě by měla být finanční a také zejména, vzhledem k jeho vzdělání, 
právní stabilizace podniku. Jako první krok nominant plánuje hlouběji se seznámit s tím, jak 
společnost funguje, s jejím aktuálním stavem, seznámit se s důležitějšími smlouvami, které má 
společnost uzavřeny. Nominant popsal, jakým způsobem motivuje spolupracovníky, jakým způsobem 
podává konstruktivní kritiku. Jako svoji hlavní devizu nominant zmínil komunikativnost a snahu o 
nalezení kompromisu. 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 
společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 14.27 

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:    13:45 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Petr Matoušek 

 

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. Václav Turko MF  

JUDr. Petr Matoušek   

   

   

   

   

   

 


