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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 4 

 

Datum:   16. 5. 2014 

Čas:    10.10 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jiří Tyc 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, představil 
nominant krátce své dosavadní studijní i pracovní zkušenosti s tím, že vypíchnul, proč byla která 
pozice pro něj zajímavá a čím byly nové zkušenosti přínosné. Zdůraznil svůj přehled v oboru, neboť 
začínal jako strojní zámečník a dokáže si tak představit práci na nejnižších pozicích, pracovní nasazení 
dělníků. Zdůraznil rovněž nutnost přesně dodržovat nastavená pravidla a stanovené předpisy. 
Nominant představil svoji motivaci stát se členem dozorčí rady ČEZ, a.s., zdůraznil své bohaté 
zkušenosti z energetiky a speciálně pak svoji neúplatnost, pravdomluvnost a přímost.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
dosavadní pracovní pozice zastávané nominantem, členy výboru zajímalo, jakou důležitost hraje při 
práci nominanta tým, se kterým pracuje, a důvěra ve své spolupracovníky. Řešilo se, jakým způsobem 
nominant motivuje své spolupracovníky a důležitost osobního příkladu při vedení lidí. Nominant 
speciálně vypíchnul citlivost práce s lidmi zejména v energetice vzhledem k vysoké specializaci oboru. 
Nominant zdůraznil nutnost delegovat úkoly, pracovat s rezervami v lidských zdrojích, dále zdůraznil 
důležitost rodinného zázemí a osobní odvahy. Následně se prověřovala též jazyková vybavenost 
nominanta pro zastávání dané pozice, část odborné a manažerské tematiky byla diskutována v cizím 
jazyce. Probírala se rovněž dosavadní publikační činnost nominanta. Prověřovala se znalost 
nominanta se složením akcionářů akciové společnosti, do níž je nominován. Nominant hovořil o 
nutnosti upravit vzájemnou spolupráci představenstva a dozorčí rady dané společnosti, o obezřenosti 
zahraničních investic, o výhledu jaderné energetiky v ČR. Dotazy padaly i na časové možnosti 
nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě, přičemž nominant zdůraznil prioritu, kterou by 
v případě schválení jeho nominace dané práci věnoval. 

 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady ČEZ, a.s., souhlas. 
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Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

 

 

Jednání skončilo v 11.05 

 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.          Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r. 

                  Tajemnice výboru                       Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   16.5.2014 

Čas:    10.00 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jiří Tyc 

 

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  

JUDr. Ing. Jiří Nováček MF  

Ing. Jiří Tyc   

   

   

   

   

   

 


