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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    8:00 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Ivan Souček, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoje dosavadní profesní zkušenosti, zejména pak zkušenosti vztahující se k zaměření 
podniků, do jejichž dozorčích rad je nominován (MERO ČR, a.s., ČEPRO, a.s.).  Připomněl rovněž 
svoje dřívější zkušenosti z činnosti v dozorčí radě a stále probíhající akademické aktivity. Zamyslel se 
nad svojí rolí člena dozorčího orgánu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
dřívější pracovní zkušenosti zastávané nominantem, dosavadní publikační činnost nominanta. 
Nominant nastínil svoji vizi fungování v dozorčí radě, svoji roli, kterou by v rámci tohoto kontrolního 
tělesa měl sehrát. Diskutovaly se největší úspěchy nominanta i v čem vidí neúspěchy ve svém 
fungování. Nominant se označil za manažera kolektivního rozhodování, tedy snaží se hledat společná 
rozhodnutí, a svoji roli vidí ve spolurozhodování. Nominant představil, jakým způsobem prosazuje své 
zájmy a zájmy akcionáře, kterého zastupuje. Nominant dále popsal, jakým způsobem dříve prosazoval 
nepopulární kroky v podniku. Nastavování pravidel a motivaci lidí vidí i skrze vedení osobním 
příkladem. Jeho cílem je přispět k efektivnějšímu nastavení fungování společnosti, chce využít své 
zkušenosti z pozice krizového manažera. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon 
činnosti v dozorčích radách. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady společnosti MERO ČR, a.s., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady společnosti ČEPRO, a.s., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 8:42 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:    8:00 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Ivan Souček, Ph.D. 

 

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. Ivan Souček, Ph.D.   

   

   

   

   

   
 


