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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 42 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 16:50 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Bc. David Rais 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Lukáš Trsek, vedoucí oddělení 
Podpora exportu a společnosti strategického významu Ministerstva financí, nominant 
stručně představil vizi svého působení v dozorčích radách společností, kam je nominován 
(BH CAPITAL, a.s. v likvidaci a VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.). Nominant se při svém 
aktuálním působení zaměřuje na ekonomické a právní poradenství, má bohaté zkušenosti 
z oblasti správy majetkových účastí společností, z restrukturalizace společností a firem. 
Svoji roli v dozorčí radě vidí v zúročení svých dosavadních profesních zkušeností, 
v případě BH CAPITAL, a.s. v likvidaci k přispění ke zdárné likvidaci společnosti.     

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, hovořil o svých profesních 
zkušenostech ze správy majetkových účastí, z ekonomické a poradenské činnosti. Dále 
se hovořilo o schopnostech nominanta organizovat práci a probíraly se zkušenosti 
nominanta, které si přinesl z jednotlivých pozic. Hovořilo se o schopnostech nominanta 
prosazovat názory a o jeho vyjednávacích schopnostech. Nominant popsal své největší 
dosažené úspěchy, zamyslel se i nad potenciálními neúspěchy. Popsal, na co se 
v případě svého schválení členství v dozorčích radách zaměří. Rád by spoluprací 
s managementem společností, členy dozorčích rad a akcionáři dovedl jednání o 
restruktualizaci do zdárného konce plnění plánu. Dále se probíralo složení a fungování 
stávajících dozorčích rad včetně toho kolik má členů a jak často se schází.  Dotazy padaly 
také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčích radách. Nominant 
rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení 
v dozorčích radách považuje uplatnění získaných zkušeností ve prospěch vlastníků ale i 
společností.  

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

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 17:35 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 17:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Bc. David Rais 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Lukáš Trsek MF  

Mgr. Bc. David Rais   
 




