
1 

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    14:31 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jan Gregor 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoji dosavadní profesní kariéru. Popsal svoji práci pro stát, motivaci svého minulého 
působení a svoje další pracovní plány. Nominant popsal i svoji motivaci pro práci v dozorčí radě 
společnosti, do níž je nominován (Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.).  Nominant se 
krátce v rozhovoru zastavil také u svých pracovních vzorů, na které by rád ve své činnosti navázal. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
jednotlivé stěžejní momenty profesní kariéry nominanta. Nominant popsal své zkušenosti ze 
zahraničního vyjednávání, kdy bylo důležité v zájmu dosažení cíle mnohonásobně překonávat 
individuálně nastavené limity. Nominant vypíchnul své dřívější zkušenosti z působení v dozorčí radě, 
které hodlá zúročit i v případě svého potenciálního působení v dozorčí radě společnosti, do které je 
aktuálně nominován. Nominant zhodnotil své pracovní úspěchy i potenciální neúspěchy.  Nominant 
klade důraz mimo jiné na soudržnost pracovních týmů, dle jeho názoru je nutné podporovat 
vzájemnou interakci jejich členů. V rámci personálního řízení je nutné vyvažovat tým tak, aby byl 
kompatibilní, aby byla zachována jeho kontinuita. Důležité je dle něj orientovat se z dlouhodobého 
hlediska na výkonnost a dle toho plánovat mimo jiné i personální kroky. Nominant zhodnotil, zda a 
jakým způsobem jde svým spolupracovníkům příkladem. Dotazy padaly i 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 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 15:12 hod. 

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:   18.06.2014 

Čas:    14:30 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jan Gregor 

 

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. Jan Gregor   

   

   

   

   

   
 


