
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 39749/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně 

RNDr. Josef Postránecký, místopředseda 

Bc. Eva Svobodová, MBA, členka 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen 

Jana Maxová, sekretariát 

Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

2. listopadu 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo financí  

Nominovaná osoba: 

Mgr. Bc. David Rais 

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

PRISKO a.s. 

Orgán: 

Představenstvo 



Průběh pohovoru: 

V úvodu pohovoru představila Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka Odboru strategické 
společnosti a investiční pobídky Ministerstva financí, jakožto zástupkyně 
předkladatele, nominovanou osobu. Důvodem nominace do funkce člena 
představenstva akciové společnosti PRISKO a.s. je vyhodnocení kandidáta jako 
nejvhodnějšího ve výběrovém řízení realizovaném na Ministerstvu financí. 

Úvodem své prezentace pohovořila nominovaná osoba krátce o svém profesním 
profilu. Poté zhodnotila svoji dosavadní aktivní činnost v představenstvu 
PRISKO a.s., přičemž uvedla především úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, 
ale zmínila též úkoly, které je třeba nadále řešit. V další části se nominant věnoval 
představení společnosti PRISKO a.s. a konceptu její budoucí činnosti. Konkrétně 
se zaměřil na činnost jmenované společnosti do roku 2022 a po roce 2023, a to 
zejména z pohledu akcionáře OKD, a.s. Závěrem své prezentace nominant uvedl 
též možná rizika budoucí činnosti společnosti PRISKO a.s. 

V rámci hodnotícího pohovoru byly nominovanou osobou zodpovězeny otázky 
směřující do oblasti personální, které se týkaly jednak osobních kompetencí, tvrdých 
i měkkých dovedností nominované osoby, důležitých pro působení ve funkci člena 
představenstva, jednak velikosti, stability a odbornosti týmu. Nominant byl dotázán 
na osobní názor týkající řešení současné energetické krize prostřednictvím 
možného prodloužení těžby uhlí společností OKD, a.s., přestože se nyní 
předpokládá spíše její ukončení. Dále nominant, na základě dotazu, detailněji 
popsal časovou náročnost a náplň práce likvidátora společností, již mimo jiné také 
vykonává. Poté nominant reagoval na otázku budoucí činnosti společnosti OKD, 
a.s. po ukončení těžby uhlí.  

V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce v představenstvu. 

 

 

Stanovisko 

 

Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady 
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň 
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání 
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla 
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její 
přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené 
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby 
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována. 



Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím 
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti 
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením 
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti 
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.  

Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem 
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované 
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové 
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při  výkonu 
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována. 
 
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných 
souvislostech Výbor pro personální nominace  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

Ing. Yvona Charouzdová v. r. 

předsedkyně Výboru 
pro personální nominace 

 



   Životopis  David Rais     

[Zadejte text.] 
 

OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Bc. David Rais     
 

 Thámova 116/30, Praha 8 - Karlín    

Datum narození: 24.5.1973  

Národnost: česká 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI   
                         

                         

                            11/2017 – dosud 

 

 

                    

                           

                            

 

                         

                             

 

 

 

 

                         

                            

 

 

 

 

 

                          12/2020 – dosud 

 

 

 

 

                           

                            12/2020 – dosud     

 
 Jediný člen představenstva společnosti IMOB a.s.  
 
Zajišťování veškerých činností společnosti včetně činností IMOB jako komplementáře společnosti 
GALILEO REAL, k.s. 
 
V rámci správy úvěru poskytnutého společností IMOB a.s. společnosti VIPAP VIDEM Krško, d.d., 
spolupráce s MF ČR navrh komplexního řešení majekové a úvěrové účasti MF ČR ve společnosti 
VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. a jejich následné řešení zahrnující jednání se zahraničnímu bankami a 
vytvoření struktury, který umožnila tuto složitou transakci vypořádání úvěrových pohledávek 
společností IMOB a.s. a PRISKO a.s. a majetkového podílu v držení České republiky. 

 
Osobní výkon správy portfolia rizikových pohledávek převedených do GALIELO REAL, k.s. z IPB a 
jejich vypořádání. 
 
    

 
Ekonomický a právní poradce společnosti IMOB, a. s. a GALILEO REAL, k. s.   

 

 účast na všech činnostech firmy 

 spolupráce při přípravě podkladů pro účetnictví 

 spolupráce při správě pohledávek v portfolio firmy včetně zastupování v soudních řízeních 
vedených v souvislosti s těmito pohledávkami jako advokát  

 jednání s dlužníky 

 jednání s externími auditory  

 návrhy na finanční a strukturální restrukturalizaci společností ve skupině IMOB a.s. a jejich 
realizace včetně přípravy materiálu pro vládu ČR  

 
 

 

                           

 

                           

                            12/2020 – dosud 

 

 

                    

                           

 
 

 Místopředseda představenstva společnosti PRISKO a.s.  
 
Spoluúčast na zajišťování veškerých činností společnosti včetně správy 100% majetkové účasti 
společnosti PRISKO a.s. – OKD, a.s., zejména: 
 

 účast na všech rozhodnutích společnosti 

 tvorba návrhů na finanční restrukturalizaci OKD v souvislosti s postupným snižováním těžby 
černého uhlí 

 tvorba finančních a podnikatelských plánů společnosti PRISKO a OKD  

 návrhy a tvorba dlouhodobých strategií společností  PRISKO a OKD 

 správa majekotvé účasti PRISK v OKD 

 v rámci správy majekotvé účasti OKD zastupování PRISKO přímo v dozorčí radě OKD, jako 
místopředseda dozorčí rady OKD od 4/2018 

 
V rámci správy úvěru poskytnutého společností PRISKO a.s. společnosti VIPAP VIDEM Krško, d.d. 
ve Slovinsku návrh komplexního řešení majekové a úvěrové účasti MF ČR ve společnosti VIPAP 
VIDEM KRŠKO, d.d. a jejich následné řešení zahrnující jednání se zahraničnímu bankami a vytvoření 
struktury, která umožnila tuto složitou transakci vypořádání úvěrových pohledávek společností IMOB 
a.s. a PRISKO a.s. a majetkového podílu v držení České republiky převést na vybraného zájemce. 

 
 
 

Likvidátor společnosti IMOB a.s. 
 

Činnost ve funkci likvidátora navazuje na funkci jediného člena představenstva. Kromě níže uvedených 
činností člena představenstva je ve funkci likvidátora navíc třeba připravit společnost na hladký průbeh 
likvidace, zejména dokončit soudní spory vedené ve skupině  IMOB a GALILEO REAL.      

 
 

Likvidátor společnosti GALIELO REAL, k.s. 
 

Likvidace GALIELO REAL, k.s. je úzce spojena s postupem likvidace společnosti IMOB a.s. a naopak. 
Likvidátor zajišťuje koordinovaný postup likvidace a připravuje společnosti na hladký průběk likvidace.  
 
 
Likvidátor společnosti SLOVIM s.r.o.  
 
Společnost SLOVIM je poslední ze skupiny IMOB/GALILEO REAL a vzhledem k zahájené likvidaci 
společností IMOB a GALILEO REAL bude take likvidována. Činnost likvidátora je obdobná jako u 
společnosti GALILEO REAL.  



   Životopis   David Rais    
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                          12/2016 – 12/2020 

 

 

                    

                           

                            

 

                         

                             

 

 

 

 

                         

                             

 

 

 

 

                           4/2008 – 11/2016 

 Jediný člen představenstva společnosti IMOB a.s.  
 

 zajišťování veškerých činností společnosti včetně činností IMOB a.s. jako komplementáře 
společnosti GALILEO REAL, k.s. 

 příprava krátkodobých a střednědobých plánů skupiny IMOB/GALILEO REAL. 

 příprava návrhů dlohodobé strategie skupiny  IMOB/GALILEO REAL 

 správa majetkových účastí ve skupině 

 v rámci správy úvěru poskytnutého společností IMOB a.s. společnosti VIPAP VIDEM Krško, 
d.d. ve Slovinsku návrh komplexního řešení majekové a úvěrové účasti MF ČR ve společnosti 
VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. a jejich následné řešení zahrnující jednání se zahraničnímu 
bankami a vytvoření struktury  který umožnila tuto složitou transakci vypořádání úvěrových 
pohledávek společností IMOB a.s. a PRISKO a.s. a majetkového podílu v držení České republiky 
převést na vybraného zájemce, mimo jiné založení společnosti SLOVIM s.r.o. umožňující 
realizace převodu akcií VIPAP VIDEM Krško, d.d. z České rpubliky na nového vlastníka v rámci 
realizovaného výběrového řízení 

 v rámci činnosti ve funkci člena dozorčí rady VIPAP VIDEM Krško d.d. v období 2016 – 2018 

 osobní výkon správy portfolia rizikových pohledávek převedených do GALIELO REAL, k.s. z 
IPB a jejich vypořádání 

 
    

 
Ekonomický a právní poradce společnosti IMOB, a. s. a GALILEO REAL, k. s.   

 

 účast na všech činnostech firmy 

 spolupráce při přípravě podkladů pro účetnictví 

 spolupráce při správě pohledávek v portfolio firmy včetně zastupování v soudních řízeních 
vedených v souvislosti s těmito pohledávkami  

 jednání s dlužníky 

 jednání s externími auditory  

 návrhy na finanční a strukturální restrukturalizaci společností ve skupině IMOB a.s. a její 
realizace včetně přípravy materiálu pro vládu ČR  

 
 

1/2008 – dosud  Zapsaný v advokátní komoře jako samostatný advokát  
 

 advokátní činnost již od roku 2016 v souvislosti se zvolením do funkce jediného člena 
představenstva  společnosti IMOB a.s. utlumena na minimum 

 počet případů se pohybuje kolem tří ročně, jedná se o případy z okruhu širší rodiny nebo blízkých 
přátel 

 činnost nebyla úplně přerušena z důvodu zachování si minimálního kontaktu s justičním a 
odborným prostředím za účelem udržení si odbornosti o vývoji legislativy potřebných i pro řádný 
výkon funkce člena představenstva, dozorčí rady a likvidátora     

11/2006 – 8/2007    ČEZ, a. s.   

Specialista zahraničních majetkových účastí  

 správa majetkových účastí ČEZ v Polsku, Holandsku a Rusku) 

 spolupráce na rozvoji investičních aktivit ČEZ v Ruské federaci – komunikace a spolupráce 
s rusky hovořícími zástupci ČEZ v Ruské federaci 

 zastupování ČEZ ve statutárních orgánech společností ovládaných společností ČEZ (Managing 
Director ve společnost CEZ Poland Distribution, B.V., CEZ Silesia, B.V., CEZ Chorzow, B.V., 
prostřednictvím kterých spravoval ČEZ, a.s. svoje majetkové účasti v Polské republice) 



   Životopis  David Rais     

[Zadejte text.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2000 – 10/2006 Česká konsolidační agentura  (dříve Konsolidační banka Praha, s.p.ú.) 

Specialista majetkových účastí   

 běžná správa majetkových účastí ČKD PRAHA HOLDING, a.s., skupiny IPB REAL 
INVESTMENT, a.s., BH CAPITAL, a.s., Komanditních společností ARTA REAL, k. s., CZ 
CREDIT REAL, k. s. a První česko-ruská banka, s.r.o. 

 zastupování České konsolidační agentury ve statutárních orgánech společností ovládaných 
Českou konsolidační agenturou (např. ČKD PRAHA HOLDING, a.s. – člen dozorčí rady, BH 
Capital, a.s. – místopředseda představenstva, ČKD VAGONKA – předseda dozorčí rady)    

 ve spolupráci s managementem vypracování postupů při restrukturalizaci společností, příprava 
jejich prodejů, stanovy společností a dalších návrhů na nakládání se společnostmi 

 příprava valných hromad společností  

 příprava procesů probíhajících v obchodních společnostech, např. při snížení či zvýšení 
základního kapitálu společností 

 zpracování ekonomických údajů a dat vztahujících se k činnosti jednotlivých společností 

 spolupráce s ruskými partnery v První česko-ruské bance, s.r.o. 
                    
            
dříve právník-specialista na úseku restrukturalizace 

 samostatné zpracování smluvní agendy, zejména z oblasti obchodního práva (obchodní 
zákoník, občanský zákoník, zákon o cenných papírech) 

 právní konzultace z oblasti soudního, správního a konkursního řízení 

 obchodněprávní problematika z oblasti práva obchodních společností (zakládání společností, 
stanovy, snižování a zvyšování základního kapitálu společností, likvidace) 

 spolupráce při zpracování problematiky rozvoje restrukturalizovaných společností 

 správa úvěrových pohledávek (zajištění, platební schopnost dlužníků, jednání s klienty) 

 zastupování před soudy a správními orgány 
 

 4/1997 – 3/2000 Městský soud v Praze   
Justiční čekatel a soudce  
 

 zpracování právních rozhodnutí a odborná praxe na všech úsecích justiční agendy 
(občanskoprávní, obchodněprávní, trestněprávní, pracovně právní) 

 rozhodování sporů v oblasti civilního práva (občanské, obchodní, pracovní)   

8/1996 – 3/1997  

 

 

 

 

 

 

Česká pojišťovna a. s., pobočka Prostějov    
Pobočkový právník  
 

 zpracování návrhů smluv 

 zastupování v řízeních před soudy a správními orgány  
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AKTUÁLNÍ ČLENSTVÍ 
V ORGÁNECH OSTATNÍCH 

SPOLEČNOSTÍ 
   

 
 
 
 

VZDĚLÁNÍ,  
ODBORNÁ PŘÍPRAVA, 

KURZY   
 

 
Místopředseda dozorčí rady 
společnosti OKD a.s.  
od 3/2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

OSOBNÍ DOVEDNOSTI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 - 2006 Ekonomicko  - správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor 
bankovnictví a finance  

 

Bc.  

1991 – 1996  Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně    

Mgr.  

 

1987 - 1991  Gymnázium J. Wolkera, Prostějov     

 

Srpen – září 1993    Odborná jazyková stáž na Univerzitě v Bayreuthu   

Jazykové znalosti  

 

 

 

 

Anglický jazyk – pokročilý (CAE) – C1 
Ruský jazyk – středně pokročilý – B2 
Německý jazyk – středně pokročilý – B2 (maturitní zkouška, zkouška na VŠ)   
 
 


