
Úřad vlády České republiky  
 

 

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 17 

Datum: 5.11.2014 
Čas: 19:08 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Monika Marková 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. Milan Feranec, náměstek 
ministra, se nominantka stručně představila.Představila též podnik, do kterého je 
nominována (Centrum pro informace a mechanické testování obalů - CIMTO, s.p.). Jedná 
se o malý podnik, který zaměstnává 9 zaměstnanců a jeho roční tržby jsou cca 7 mil. Kč. 
Nominantka uvedla důvody, pro které se uchází o pozici v dozorčí radě. Uvedla, že by 
doporučovala přijmout účetní analýzu podniku. Je přesvědčena, že v pozici členky dozorčí 
rady uplatní především své znalosti v oblasti účetnictví. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
její dosavadní pracovní zkušenosti. Rozebírala se také její podnikatelská činnosti, kterou 
se v minulosti zabývala. Nominantka uvedla, že za stěžejní v její dosavadní kariéře 
považuje své současné působení na Ministerstvu dopravy. Dále nominantka hovořila o 
svých představách dalšího kariérního růstu. Při rozhovoru se probíraly funkce dozorčí 
rady.Nominantka vidí svůj hlavní přínos především v tom, že je schopna dohlédnout nad 
finančními toky podniku. Dále též popisovala, jak by postupovala v případě, že by 
prosazovala v dozorčí radě minoritní názor. Za svoji hlavní motivaci považuje zajištění 
finanční stability a transparentnosti finančních toků podniku. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Centrum pro informace a mechanické testování obalů – CIMTO, 
s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 19:40 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v. r. 
   Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 5.11.2014 
Čas: 19:00 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Monika Marková 

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. Milan Feranec MD  

Ing. Monika Marková   
 


