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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 63 

Datum: 18.04.2017 
Čas: 13:06 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Antonín Němec, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce majetkových účastí 
a právní podpory, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
společnosti Explosia, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu neobsazené 
funkce člena dozorčí rady. Vyzdvihla odborné zaměření nominanta, bohaté zkušenosti s řídící a 
kontrolní činností, a současné působení nominanta v odboru zakladatelských činností a 
majetkových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu, jako předpoklady pro kvalitní a perspektivní 
výkon funkce člena dozorčí rady. V následné prezentaci nominant představil základní údaje o 
společnosti Explosia, a.s. včetně zaměření podniku na výrobu výbušnin a poskytovaní dalších 
služeb. Pohovořil i o náplni činnosti Výzkumného ústavu průmyslové chemie, který je součástí 
společnosti, a zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti trhavin a munice. Část prezentace věnoval 
nominant historii společnosti, která sahá až do roku 1920. Nominant dále představil hospodářské 
výsledky společnosti v uplynulých letech a předpokládaný plán rozvoje, prezentoval i 
nejvýznamnější sortiment výroby. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant odpovídal na dotazy zaměřené na vývoj 
hospodářských výsledků společnosti, na klíčové odběratele, plánované investice a vývoj 
zaměstnanosti. Dále nominant provedl svým profesním životopisem, blíže okomentoval zastávané 
pozice, které považuje ve své profesní kariéře za stěžejní, a popsal důvody, které jej vedly ke 
změně některých pracovních pozic. Dotazy padaly na to, jaké konkrétní zkušenosti by ve funkci 
člena dozorčí uplatnil z předchozího působení v dozorčích radách státních podniků a dalších 
organizací. Následovaly otázky z oblasti osobnostní charakteristiky, řešily se zkušenosti nominanta 
s vedením lidí, jaký způsob vedení preferuje, jak se snažil své podřízené motivovat. Nominant sám 
sebe označil spíše za týmového hráče, ve vedoucích pozicích se snažil o všeobecnou 
informovanost svých podřízených, o společné řešení problémů, při řešení úkolů preferuje jasné 
stanovení cíle s následnou kontrolou. Také se probíralo složení a fungování dozorčí rady včetně 
toho, kolik má členů, jak často se schází, a na jakou oblast činnosti by se ve funkci člena dozorčí 
rady rád zaměřil. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které mu členství 
v dozorčí radě přinese, a vyloučil riziko střetu zájmů při jeho působení v dozorčí radě. Za hlavní 
motivaci svého působení v dozorčí radě považuje množství úkolů, které má před sebou společnost 
Explosia pro úspěšně započatý vzestup.   

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 13:47 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: 18.04.2017 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Antonín Němec, Ph.D. 

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. Antonín Němec, Ph.D.   
 




