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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 16 

Datum: 4.11.2014 
Čas: 18:30 h 
Předkladatel:  MZd 
Posuzovaná osoba: MUDr. Milan Brázdil 
 
Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. et Mgr. et  Mgr. Ivo Beneda, 
ředitel odboru, se nominant stručně představil, dále prezentoval vizi svého působení 
v dozorčí radě společnosti, kam je nominován (Národní centrum tkání a buněk, a.s.). 
Nominanta společnost osobně zajímá i kvůli jeho profesnímu zaměření, jeho cílem je 
vnést do fungování společnosti medicínský pohled (tj. pohled lékaře a pacienta) – tj. jaký 
má činnost společnosti smysl pro člověka, zda se jedná o dobrý směr, který má být dále 
rozvíjen atp. Nominant rovněž zmínil, že měl již dříve možnost se osobně seznámit 
s provozem společnosti. Při pohovoru nominant velmi podrobně popsal hlavní náplň 
činnosti společnosti a její přínos pro člověka a jeho organismus.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Jeho hlavní motivací pro výkon  
lékařské profese byla vždy jeho snaha pomáhat, v oboru svého profesního zaměření se 
rovněž snaží šířit osvětu. Nominant zhodnotil největší úspěchy své kariéry, zamyslel se i 
nad svými neúspěchy. Nominant hovořil o týmové spolupráci, dle svých slov se vždy 
snažil prosazovat hodnoty kolektivního dobra, slušnosti, upřímnosti, sounáležitosti. Dotazy 
padaly i na to, jakým způsobem nominant prosazuje zájmy, dále také na časové možnosti 
nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Národní centrum tkání a buněk, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 19:25 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 4.11.2014 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MZd 
Posuzovaná osoba: MUDr. Milan Brázdil 

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  
Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo 
Beneda MZdr.  

MUDr. Milan Brázdil   
 

 


