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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    11:02 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Bc. Lukáš Pečeňa 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoji osobu i pracovní pozice, které dříve zastával. Zdůraznil svoje zkušenosti 
v oblasti auditu, a to jak v soukromé tak i státní sféře. Tyto zkušenosti by nominant rád zúročil i při 
svém případném působení v rámci dozorčí rady, do níž je nominován (Státní tiskárna cenin, s.p.). 
Nominant prezentoval nutnost hloubkového auditu, který by měl být v podniku proveden. Jeho hlavní 
motivací pro působení v dozorčí radě je zefektivnění fungování podniku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíralo 
zaměření vysokoškolského studia nominanta i jeho dosavadní profesní zkušenosti.  Nominant 
vypíchnul největší úspěchy své dosavadní profesní kariéry, zabýval se i tím, co považuje za svůj 
neúspěch, a jak se z těchto situací snaží poučit pro budoucnost. V rámci rozhovoru se dále 
diskutovalo, jaké jsou nezbytné vlastnosti auditora obecně, i jaké konkrétní dovednosti si nominant 
sám na sobě pro výkon této profese cení a které dovednosti by naopak měl zlepšit. Nominant se dále 
zabýval tím, co by udělal v pozici člena dozorčí rady nejdříve, zamyslel se nad klíčovými kroky, které 
by měly být podnikem zrealizovány, aby začal fungovat efektivně. Nominant popisoval, jakým 
způsobem řídil projekty, které mu byly svěřeny, jakým způsobem komunikoval s kolegy. 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 Státní tiskárna cenin, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 11:41 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 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    11:00 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Bc. Lukáš Pečeňa 

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  

Bc. Lukáš Pečeňa   

   

   

   

   

   
 


