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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 50 

Datum: 14.06.2016 
Čas: 16:45 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Milan Adámek 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, která zastupovala předkladatele, 
seznámila s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku 
Palivový kombinát Ústí. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu uplynutí funkčního 
období v dozorčí radě tohoto státního podniku, kde nominant působil od roku 2007. S ohledem na 
patřičné vzdělání nominanta na Vysoké škole báňské, předchozí vykonávané profesní funkce a 
současné pracovní působení nominanta na Ministerstvu průmyslu a obchodu v odboru hornictví 
má zakladatel zájem, aby byl nominant ve funkci potvrzen i na další funkční období. Následně 
nominant ve své prezentaci představil státní podnik Palivový kombinát Ústí včetně základních 
údajů a historie podniku. Hovořil o hlavních předmětech činnosti podniku, mimo jiné i o realizaci 
komplexní revitalizace krajiny dotčené těžební činností, zajištění zahlazování následků hornické 
činnosti v oblasti opuštěných důlních děl, likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a 
zemního plynu, prezentoval fotodokumentaci konkrétních případů sanace a rekultivace krajiny 
(Jezero Milada, Jezero Most).   

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky ohledně vývoje 
hospodaření v posledních letech, zmínil, z čeho jsou tvořeny příjmy podniku. Dále nominant 
provedl svým profesním životopisem, blíže pohovořil o konkrétních pracovních pozicích včetně 
svého současného pracovního zaměření na MPO. Nominant zmínil své největší pracovní i osobní 
úspěchy. Popsal své zkušenosti z působení v dozorčí radě tohoto státního podniku, zároveň za 
velikou výhodu pro působení v dozorčí radě považuje své současné pracovní zařazení na MPO 
v odboru, který metodicky řídí státní podnik, do jehož dozorčí rady je nominován. Při otázce co se 
mu podařilo za dobu svého působení v dozorčí radě prosadit, zmínil oblast sociálních dávek 
horníků a centralizaci této agendy do jednoho místa. Následovaly otázky z oblasti řízení lidských 
zdrojů včetně toho, jak velký tým vedl, jakým typem manažera se cítí být, jakou musel řídit krizi. 
Nominant uvedl, že každé období jeho profesní kariéry mělo svá specifika, kterým přizpůsoboval 
styl řízení. Také se probíralo složení a fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak 
často se schází a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. Dotazy padaly i na 
časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant u sebe vyloučil jakýkoliv 
střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje zajištění efektivního 
využívání finančních prostředků v tomto státním podniku. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik, souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 17:25 h. 
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Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 14.06.2016 
Čas: 16:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Milan Adámek 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Pavla Sluková MPO  

Ing. Milan Adámek   
 




