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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 2 

 

Datum:   25. 4. 2014   

Čas:    9.02 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.  

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Václav Turko, ředitel odboru, představil 
nominant svoji vizi fungování v rámci dozorčí rady, do které je nominován (Kongresové centrum 
Praha, a.s.). Vytyčil si hlavní cíle, kterých by chtěl dosáhnout, představil první kroky, které po své 
případné nominaci hodlá učinit.  

V následné diskusi s členy Vládního výboru pro personální nominace byl kladen důraz na dosavadní 
pracovní zkušenosti se zaměřením na praxi v prestižních zahraničních právnických společnostech 
nominanta, jeho zkušenosti s vedením lidí, jazykové znalosti i publikační činnost. Dotazy padly i na 
nominantovy zkušenosti s činností v dozorčích radách.  Diskutovalo se o způsobech motivace týmů 
zaměstnanců, o organizaci činnosti v rámci řízení podniku. Dále se rozebíraly otázky týkající se 
osobnostních předpokladů nominanta pro činnost v dozorčí radě, jeho časové možnosti i jeho 
konkrétní motivace pro práci v dozorčí radě.  V neposlední řadě se diskutovalo i o důležitosti 
ekonomického vhledu do problematiky činnosti dozorčích rad.  

 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s navrhovanou personální 
nominací souhlas. 

. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 9.45 

 

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:   25.4.2014 

Čas:    09.00 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

 

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  

Václav Turko MF  

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. MF  

   

   

   

   

   

 

 


