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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 30 

Datum: 28.04.2015 
Čas: 12:15 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Hons 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek 
ministra a vedoucí Úřadu ministerstva, nominant stručně představil vizi svého působení 
v dozorčí radě podniku, kam je nominován (DIAMO, s. p.). Dle jeho názoru se jedná o 
velmi významný podnik, nominant je připraven na velký rozsah činnosti a velké nasazení. 
Dle jeho slov je celý život zvyklý pomáhat lidem, což je i jeho momentální motivace 
k tomu, aby navrhovanou nominaci přijal. Nominant vypíchnul obrovský rozsah rekultivací, 
které podnik činí, počet lokalit po celé ČR, kde působí, upozornil, že významným 
finančním přínosem pro podnik je těžba rudy. Nominant se chce jako člen dozorčí rady 
věnovat hospodárnosti (podnik je velkým příjemcem dotací, stěžejní je dle jeho názoru 
hospodárné nakládání s nimi), jeho další oblastí zájmu je životní prostředí. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
stěžejní momenty profesní kariéry nominanta, nominant vypíchnul své zkušenosti 
z ekonomické oblasti při svém působení v soukromém sektoru, vždy se dle svých slov 
snažil o spravedlivé a čestné fungování a postupy. Nominant popsal své největší 
dosažené úspěchy, zamyslel se nad neúspěchy. Popsal své dosavadní zkušenosti 
z managementu obchodních korporací, nebyl a aktuálně není členem žádné dozorčí rady. 
Nominant popsal, zda a jakým způsobem řídil krizové situace, jak prosazuje nepopulární 
kroky. Sám sebe by nominant popsal jako slušného člověka, který se snaží vše řešit 
v dobré náladě. Dotazy padaly na dozorčí radu podniku, kam je nominován (kolik má 
členů, jaké je její složení, jak často zasedá atp.). Dle názoru nominanta je pro člena 
dozorčí rady mimo jiné důležitá diskrétnost. Nominant deklaroval, že při jeho působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů a že má dostatečné časové možnosti 
pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku DIAMO, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 12:59 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 28.04.2015 
Čas: 12:15 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Hons 

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  

Ing. Jiří Havlíček MPO  

Ing. Pavel Hons   
 


