
Úřad vlády České republiky 
 

 

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 41 

Datum: 09.12.2015 
Čas: 13:45 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Tomáš Révész 

Průběh projednávání: 
Náměstek ministra Mgr. Milan Feranec, který zastupoval předkladatele, představil 
nominanta jako odborníka s rozsáhlou praxí v oblasti ekonomie, finanční a obchodní 
činnosti a s bohatými zkušenostmi z působení v soukromých firmách převážně ve 
vedoucích pozicích, státních institucí a bankovnictví. Následně nominant ve své 
prezentaci seznámil s fungováním akciové společnosti České dráhy jako skupiny 
společností, zajišťující osobní a nákladní dopravu v tuzemsku a ve spolupráci se 
zahraničními dopravci i po území celé Evropy, včetně navazujících služeb. Nominant též 
představil své základní cíle ve výkonu funkce člena dozorčí rady a představu zúročení 
konkrétních osobních zkušeností z ekonomické oblasti, z oblasti řízení rizik a z oblasti 
dotací při práci v dozorčí radě.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky ohledně 
svého profesního životopisu a zmínil důležité milníky, mezi které patří např. založení a 
vybudování vysoce specializované banky. Na základě otázek členů Vládního výboru 
nominant detailně vysvětlil své působení ve Státním zemědělském intervenčním fondu 
(SZIF) v letech 2007 až 2011, shrnul své hlavní kompetence v SZIF a popsal důvody 
svého odchodu a mediálně probíranou kauzu okolo informačního systému fondu. 
Zhodnotil své působení v bankovnictví a v řídících funkcí, až po nynější poradenskou a 
konzultační činnost v ekonomické, finanční a obchodní oblasti. Nominant také pohovořil o 
podobě dozorčí rady akciové společnosti České dráhy a odpovídal na otázky týkající se 
vývoje hospodaření společnosti a vývoje zaměstnanosti v posledních letech. Nominant 
uvedl, že je schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí 
radě mohl plně věnovat. Nominant rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Hlavní 
motivací pro práci v dozorčí radě je pro nominanta dozorování, aby státní podnik fungoval 
za účelem svého zřízení s ohledem na efektivnost nakládání s finančními prostředky.  

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

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

Jednání skončilo v 14:30 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: 09.12.2015 
Čas: 13:45 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Tomáš Révész 

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  

Mgr. Milan Feranec MD  

Ing. Tomáš Révész   
 




