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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 24 

Datum: 04.02.2015 
Čas: 15:08 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ji řina Vorlová 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu náměstka Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, který nominantku představil, 
nominantka prezentovala svoji představu fungování v dozorčí radě podniku DIAMO, s. p., 
do jehož dozorčí rady je nominována. Přínos podniku dle ní spočívá v ekologii, rekultivaci 
a těžbě, což navazuje na její specializaci (působila v ekologických sekcích státních úřadů, 
kde se dostávala do kontaktu s podnikem, dále má znalosti v oblasti ekonomiky a řízení a 
práva, zkušenosti s tvorbou strategií státu a praxi v řízení majetkových účastí MF a MPO). 
Dle jejího názoru se jedná o jeden z největších podniků, které spadají pod MPO, a který 
hospodaří s kladným hospodářským výsledkem.  

V následném rozhovoru s členy vládního výboru pro personální nominace se probíraly 
dřívější pracovní zkušenosti nominantky. Za využití informací ze svého dřívějšího 
působení nominantka také zhodnotila fungování státního podniku, do jehož dozorčí rady 
je aktuálně nominována (eviduje rezervy zejména co se týká vnitřního chodu), dále 
popsala své největší profesní úspěchy. Nominantka již dříve působila v dozorčích radách, 
popsala, které zkušenosti takto získané zúročí při svém potenciálním budoucím působení 
v podniku, kam je nominována, a jakým způsobem. Nominantka popsala způsob řízení, 
který aplikovala ve své praxi, jakým způsobem motivovala své kolegy. Dle sdělení 
nominantky jejím působením v dozorčí radě nedojde k žádnému střetu zájmů. 
Nominantka se při své práci v dozorčí radě hodlá zaměřit na efektivitu vnitřního chodu 
podniku. Dotazy padaly i na časové možnosti nominantky pro výkon činnosti v dozorčí 
radě. 
 

Přijaté záv ěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporu 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 15:56 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: 04.02.2015 
Čas: 15:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ji řina Vorlová 

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, MBA MPO  

Ing. Jiřina Vorlová   
 


