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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 52 

Datum: 25.07.2016 
Čas: 13:32 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: JUDr. Petr Matoušek 

Průběh projednávání: 

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce stavebnictví a primárních 
surovin, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na 
pozici člena dozorčí rady společnosti Explosia, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán 
z důvodu uplynutí funkčního období v dozorčí radě této společnosti. S ohledem na odborné 
zaměření nominanta, profesní zkušenosti a předchozí zodpovědný a kvalitní výkon funkce člena 
dozorčí rady má ministr zájem, aby byl ve funkci potvrzen i na další funkční období. V následné 
prezentaci představil nominant své pracovní zkušenosti a společnost Explosia, a.s. včetně 
základních údajů, předmětu činnosti a podnikání, hospodářských výsledků, počtu zaměstnanců. 
Při svém případném dalším působení ve funkci člena dozorčí rady by rád navázal na své 
dosavadní působení i s využitím nabytých zkušeností z členství v dozorčích radách jiných 
společností. Rád by se zaměřil na dohled nad řádným čerpáním investic, komunikaci s MPO 
ohledně strategie a cílů společnosti a právní podporu činnosti v dozorčí radě. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant odpovídal na dotazy týkající se vývoje 
zaměstnanosti a investic společnosti. Dále nominant provedl svým profesním životopisem, popsal 
a zhodnotil některé konkrétní pozice zastávané během profesní kariéry včetně současné pozice 
podnikového právníka. Diskutovalo se o jeho největších profesních či životních úspěších. 
Rozebíralo se, za jaký typ manažera se nominant považuje, jaké má zkušenosti s řízením lidí, jaký 
styl vedení uplatňuje a v jaké oblasti vidí u sebe prostor pro zlepšení znalostí a dovedností. 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. Na otázku co využije z nabytých zkušeností 
z členství v dozorčích radách jiných společností, nominant odpověděl, že je to jednoznačné 
vymezení činnosti představenstva a dozorčí rady a informování dozorčí rady představenstvem. 
Dotazy padaly také 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 
pokračování v započaté práci.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Explosia, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 14:07 h. 

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: 25.07.2016 
Čas: 12:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: JUDr. Petr Matoušek 

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. Jiří Koliba MPO  

JUDr. Petr Matoušek   
 




