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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 97 

Datum: 23.09.2019 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jan Duspěva 

Průběh projednávání: 

Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka Odboru strategické společnosti a investiční pobídky Ministerstva 
financí, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministryně financí jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
společnosti MERO, a.s. Objektivním důvodem nominace je kompetence nominanta, jeho 
dlouhodobá praxe a odborná způsobilost vykonávat uvedenou pozici. 

Ve své prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru se svojí dosavadní profesní 
kariérou. Dále představil činnost společnosti, do jejíž dozorčí rady byl nominován. Následně se 
nominant zaměřil na silné a slabé stránky společnosti a možné příležitosti a hrozby. Mezi slabé 
stránky společnosti nominant zařadil zaměření společnosti pouze na jedinou obchodní aktivitu, 
omezený počet zákazníků a omezené logistické možnosti a s tím související hrozbu omezení 
rafinérské výroby v České republice. Naopak mezi silné stránky nominant zařadil skutečnost, že se 
jedná o finančně stabilní společnost s profesionálním zaměstnaneckým týmem, technologickou 
vybaveností a úspěšnou kooperací se zahraničím. Tyto silné stránky společnosti podle nominanta 
nabízejí rozšíření logistických možností, možnost přizpůsobování potřebám stávajících zákazníků 
a hledání nových příležitostí. V rámci  pohovoru se členy Vládního výboru byly vzneseny dotazy na 
dosavadní manažerské schopnosti a dovednosti nominanta. Následovaly otázky směřující do 
technických, legislativních a regulačních rizik činnosti společnosti, dále dotazy týkající se spotřeby 
energií v dopravě, přiměřenosti zásob a možnosti sdílení rezerv se zahraničím. V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.  

 

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

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 09:30 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

 

Příloha 
Prezenční listina 


