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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 36 

Datum: 24.07.2015 
Čas: 11:10 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Bc. Soňa Panáková 

Průběh projednávání: 
V úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru, 
zaznělo, že u obou dnešních nominací se do jisté míry jedná o výchovu osob, ve kterých 
vidí potenciál. Zástupce předkladatele vyzdvihl zahraniční zkušenosti nominantky. 
Nominantka stručně představilavizi svého působení v dozorčí radě společnosti, kam je 
nominována (MUFIS, a. s.). Nominantkaby se ráda podílela na případné transformaci 
společnosti. Dále hovořila o akcionářské struktuře společnosti a o svých studentských 
úspěších. 

Dále probíhal rozhovor s členy Vládního výboru. Při něm se probíraly dosavadní pracovní 
zkušenosti nominantky a zkušenosti, které si odnesla ze svého pobytu v cizině. Probíraly 
se jednotlivé milníky v profesním životopisu nominantky. Ta zmínila své největší životní 
úspěchy, ale hovořilo se i o neúspěších nominantky. Dále se hovořilo o schopnostech 
nominantky organizovat práci a probíraly se zkušenosti nominantky, které si přinesla 
z jednotlivých pracovních pozic. Nominantka uvedla, že jejím cílem je získat 
dlouhodobější praxi na své stávající pracovní pozici. Dále se hovořilo o schopnostech 
nominantky prosazovat názory a o jejích vyjednávacích schopnostech. Nominantka 
uvedla, že si není vědoma, že by jmenováním do dozorčí rady mohl u ní vzniknout střet  
zájmu a není si vědoma žádné mediální kauzy ohledně její osoby, který by mohla mít vliv 
na její jmenování do dozorčí rady. Z hlavní motivaci považuje možnost aplikovat své 
právní a ekonomické vzdělání a poznání aplikační praxe v obchodní korporaci.  

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

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

Jednání skončilo v 11:50 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v. r. 
 Za tajemnici výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 24.07.2015 
Čas: 10:45 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Bc. Soňa Panáková 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Za tajemnici výboru  

Ing. Petr Blažek MF  

Mgr. Bc. Soňa Panáková MF  
 


