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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    16:01 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. TomášŠabatka 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, se 
nominant krátce představil, prezentoval své zahraniční zkušenosti a další důležité okamžiky v jeho 
kariéře, vypíchnul konkrétní zkušenosti, které by rád využil při svém případném působení v dozorčí 
radě, do níž je nominován (Český aeroholding, a.s.).  Klíčem k tomu, aby firma efektivně pracovala, 
jsou dle nominanta tři základní parametry – finanční prosperita, konkurenceschopnost a servispro 
zákazníky a respekt k nim.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
pracovní zkušenosti zastávané nominantem, jakým způsobem nominant sloužil a slouží dle svých slov 
„správným cílům společnosti“. Sám sebe považuje za bariéru pro potenciální „špatné cíle“. 
Diskutovalo se, jakým způsobem se nominant prosazuje v diskusi, jakým způsobem sám prosazuje 
nepopulární kroky. Důležité pro efektivní řízení podniku je podle nominanta být proaktivní, 
transparentní, trvat na standardech, mít dlouhodobé vize a priority. Diskutovaly se pracovní úspěchy 
nominanta, jak v ČR, tak i v zahraničí, řešily se ovšem i jeho potenciální neúspěchy. Z hlediska 
osobního rozvoje nominant zhodnotil, že je nutné přistupovat k přicházejícím příležitostem s určitou 
pokorou a dobře naslouchat. Nominant zdůraznil nutnost správně motivovat spolupracovníky a 
vytvořit firemní kulturu, kterou budou všichni zaměstnanci respektovat a budou s ní ztotožněni. Za 
tímto účelem si sám ve své praxi vytvořil vlastní systém. Jeho motivace pro práci v dozorčí radě je 
přenést některé svoje zkušenosti do fungování předmětné společnosti, důraz by kladl na vytvoření 
správné firemní kultury a ambiciózního business plánu. 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 Český aeroholding, a.s., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 16:40 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:    16:00 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Tomáš Šabatka 

 

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. Tomáš Šabatka   

   

   

   

   

   
 


