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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06 2014 

Čas:    16:47 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  prof. Jan Švejnar, Ph.D.  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, se 
nominant krátce představil, přičemž vypíchnul své působení v akademickém světě, kde se zabývá 
zejména fungováním podniků. Nominant dálepředstavil společnost, do níž je nominován (Český 
aeroholding, a.s.), přičemž uvedl, že se dle jeho názoru jedná o jeden z nejkomplikovanějších podniků 
na světě. Tento fakt je pro něj motivacík tomu, aby se angažoval v dozorčí radě této společnosti a 
snažil se nastavit její fungování tak, aby bylavzhledem ke své komplikovanosti co možná 
nejefektivnější.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probírala 
dosavadní kariéra nominanta, jak se mu dařilo a daří skloubit teoretické znalosti i praktické zkušenosti.  
Diskutovaly se úspěchy i potenciální neúspěchy nominanta. Jako jeden ze svých hlavních cílů 
nominant uvedl mimo jiné pomoc České republice, i proto má neustále vůli se zde v různých rolích 
angažovat. Při rozhovoru se hovořilo o dozorčích radách obecně, nominant se zamýšlel, zda lze 
zobecnit jejich činnost v závislosti na tom, zda se jedná o státní či soukromé podniky, kde působí. 
Diskutovalo se i o akademickém zaměření nominanta, analyzovala se situace českého vysokého 
školství ve srovnání se světovými vysokými školami, rozdíly mezi veřejnými a soukromými školami. 
Nominant se zamýšlel i nad stavem lidských zdrojů v České republice, je jich vývojem v posledních 
letech. Diskutovalo se i o konkrétní situaci v oblasti lidských zdrojů v podniku, do jehož dozorčí rady 
je nominován. Nominant v rozhovoru zobecnil požadavky na členy dozorčích rad, důležité je dle něj 
klást důraz na jejich integritu, což je dle jeho názoru v českém prostředí většinou podceňováno. Pro 
osoby na všech pozicích je dle názoru nominanta nutné, aby si uvědomovaly důležitost hodnot, 
kultury, etiky a odpovědnosti. Celý tento systém je nutné zakomponovat dle názoru nominanta do 
korporátní etiky konkrétního podniku. 

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 17:21 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:    16:45 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  prof. Jan Švejnar, 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  

Prof. Jan Švejnar, Ph.D.   

   

   

   

   

   
 


