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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 7 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    10:16 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Václav Turko  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován (Státní tiskárna cenin, s.p.). Zanalyzoval 
jeho dosavadní vývoj i možné vyhlídky. Zabýval se nutností hloubkového auditu v podniku, v tomto 
ohledu vypíchnul roli dozorčí rady jako kontrolního orgánu. Své zapojení v podniku vidí zejména 
z pohledu personálního řízení, které je dle jeho slov třeba nově nastavit, vytvořit novou organizační 
strukturu. Hlavní motivací pro práci člena dozorčí rady je dle názoru nominanta ušetřit prostředky 
státu a zefektivnit fungování podniku.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
dříve zastávané pracovní pozice nominanta, jeho zkušenosti jak z technické, tak personální oblasti. 
Kombinaci technických a personálních zkušeností považuje nominant za svoji výhodu i pro fungování 
v rámci dozorčí rady. Zdůraznil nutnost komunikovat se zaměstnanci napříč společností. Diskutovaly 
se úspěchy nominanta v jeho dosavadní kariéře, ale i případné neúspěchy. Nominant popsal, jakým 
způsobem rozvíjí kompetence spolupracovníků, zda a jak nastavuje strategie pro jejich rozvoj. 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 10:57 hod. 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.  Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                 Tajemnice výboru                    Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   18.06.2014 

Čas:    10:15 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Václav Turko 

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. Václav Turko   

   

   

   

   

   
 


