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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 40 

Datum: 12.11.2015 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch 

Průběh projednávání: 
PhDr. Tomáš Vyhnánek, pověřený náměstek ministra, který zastupoval předkladatele, 
představil nominanta, který by měl na pozici člena dozorčí rady podniku Státní tiskárny 
cenin, s.p., nastoupit na místo uvolněné z důvodu rezignace stávajícího člena. Vyzdvihl 
jeho morální bezúhonnost a integritu, vzdělání v oblasti práva, praxi v dozorčí radě a 
představenstvech společností. Následně nominant ve své prezentaci v krátkosti představil 
vize svého působení v dozorčí radě, zejména uplatnění svých zkušeností z působení 
v dozorčích radách a na ministerstvu, k prosazování strategie ministerstva financí a hájení 
zájmů ministerstva v tomto strategickém podniku. Zdůraznil kontrolu financování investic, 
naplňování zákonné povinnosti při výběru veřejných zakázek v souvislosti s plánovanými 
investicemi, rozvoj v tržním prostředí.   

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, hovořil o svých profesních 
zkušenostech nabytých během studií na vysoké škole včetně zahraničních stáží. 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 nastínil své silné, ale i 
slabé stránky. Na otázky z oblasti řízení lidí nominant odpovídal, že upřednostňuje 
kompromis před konfliktem. Je schopen pracovat v týmu i samostatně. Dále se probíralo 
složení a fungování stávající dozorčí rady státního podniku Státní tiskárna cenin.  Dotazy 
padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant 
rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Nominant za hlavní motivaci svého působení 
v dozorčí radě považuje uplatnění získaných zkušeností k naplňování strategie 
Ministerstva financí.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Státní tiskárna cenin, státní podnik, souhlas. 

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

Jednání skončilo v 10:50 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: 12.11.2015 
Čas: 09:45 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch 

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  

PhDr. Tomáš Vyhnánek MF  

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch    
 




