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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 18 

Datum: 18.11.2014 
Čas: 18:25 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Mgr. Michal Šenk 

Průběh projednávání: 
Náměstek Mgr. Milan Feranec představil nominanta a dále zdůvodnil jeho výběr a 
nominaci na člena dozorčí rady podniku. Nominant následně představil svoji dosavadní 
praxi. Hovořil o svých životních a profesních krocích. Nominant svoji hlavní roli v dozorčí 
radě podniku vidí především v oblasti kontroly smluvní dokumentace, zejména pak 
nájemních smluv. Nominant uvedl, že svoji nominaci považuje za výzvu a za možnost 
dalšího profesního růstu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se probíraly 
jednotlivé zkušenosti nominanta z jednotlivých pracovních pozic, zejména se hovořilo o 
jeho působní v ČSAD Vyškov. V rozhovoru se též probírala dosavadní motivace 
nominanta na současné pozici referenta na Ministerstvu dopravy. V rozhovoru padaly 
dotazy na způsoby řízení jeho přímého nadřízeného a dále se probíralo, jakým způsobem 
nominant reaguje na pracovní a životní změny. Nominant se považuje za týmového hráče. 
Domnívá se, že je schopen se smířit s tím, že má minoritní názor, který se mu nedaří 
prosadit. Svoji přidanou hodnotu v dozorčí radě vidí v tom, že se bude zaměřovat na 
kontrolu právní dokumentace. Nominant se domnívá, že má dostatečné časové možnosti 
výkon funkce uskutečňovat, a to i s ohledem na skutečnost, že se s činností podniku 
setkává v rámci své pracovní náplně na Ministerstvu dopravy. Za hlavní motivaci 
považuje, že daná pozice je pro něj výzvou a profesním růstem. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Správa letiště Praha, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:50 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: 18.11.2014 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Mg. Milan Šenk 

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  

Mgr. Milan Šenk   
 


