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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    8:30 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Posuzovaná osoba:  Ing. Robert Plavec 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Pavla Sluková, ředitelka sekce, nominant 
krátce představil svoji osobu, představil podniky, do kterých je nominován (ČPP Transgas, s.p., 
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.).  Zanalyzoval jejich strategickou pozici, jejich 
aktiva i pasiva, hospodářské výsledky i rizikové momenty jejich fungování.  Jeho cílem je mimo jiné 
to, aby se hospodaření podniků, do jejichž dozorčích rad je nominován, vylepšilo. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji diskutoval 
životopis nominanta, rozebíraly se některé jím dříve zastávané pracovní pozice, a to také v podnicích 
se zahraniční účastí. Nominant vypíchnul svoje četné zkušenosti s činností v nejrůznějších dozorčích 
orgánech, popsal také svoji dřívější zkušenost s ČPP Transgas, s.p. Uvedl úspěchy, kterých dosáhl ať 
už v řídících či kontrolních orgánech jiných podniků. Nominant se zamyslel, jaký typ manažera 
představuje, dle svých slov se snaží vždy hledat proporci mezi zájmy zaměstnanců a firmy, v jejímž 
vedení působí. Důležitá je dle něj loajalita zaměstnanců vůči firmě, tomu je nutné přizpůsobit řízení 
podniku. Nutné je také vždy zohlednit roli podniku v regionu, kde působí. Dle svých slov by byl při 
činnosti v dozorčí radě přínosem zejména kvůli svým ekonomickým znalostem, které by při svém 
tamním působení uplatňoval. Je si vědom kompetencí dozorčí rady a ví, kdy by měla případně 
zasáhnout, pokud by bylo třeba. Nominant prezentoval, jakým způsobem prosazuje nepopulární kroky 
proti vůli většiny. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčích 
radách. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do dozorčí rady 
podniku ČPP Transgas, s.p., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do dozorčí rady 
podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 9:13 hod. 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.  Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                 Tajemnice výboru                    Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    8:30 hod 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Robert Plavec 

 

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. Pavla Sluková  MPO  

Ing. Robert Plavec   

   

   

   

   

   

 


