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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 67 

Datum: 25.07.2017 
Čas: 09:45 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Zbyšek Sochor, 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 státního 
podniku DIAMO. Návrh na posouzení nominace je předkládán vzhledem ke skutečnosti, že 
nominantovi končí členství v dozorčí radě. S ohledem na to, že jmenovaný vykonával funkci 
zodpovědně a kvalitně (působí ve funkci předsedy dozorčí rady), jedná se o kandidáta 
s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti hornictví, na Ministerstvu průmyslu a obchodu působí řadu let 
ve funkci ředitele odboru hornictví, má zakladatel zájem, aby byl ve funkci potvrzen i na další 
funkční období. Následně nominant ve své prezentaci představil svou dosavadní činnost na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu, popsal hlavní činnosti státního podniku DIAMO, dlouholeté 
působení v dozorčí radě tohoto státního podniku. Nominant také pohovořil o vizi další činnosti 
podniku, zejména využití potenciálu podniku v komerční sféře k zajištění finančních prostředků pro 
další činnost a rozvoj. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant nejdříve odpovídal na otázky ohledně 
výběru studijního oboru, co jej přivedlo ke studiu geologie, či zda je aktuálně členem dozorčí rady 
jiné společnosti. Nominant uvedl, že není členem žádné dozorčí rady, nicméně v dozorčí radě 
státního podniku DIAMO působí od roku 2005 a od téhož roku i ve funkci předsedy. Následně 
nominant provedl svým profesním životopisem, seznámil s důvody, které jej přivedly na 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále nominant jmenoval své největší životní i profesní úspěchy 
a zamyslel se nad tím, jaké největší krize musel ve své dosavadní kariéře řešit. Také se rozebíraly 
zkušenosti nominanta s vedením lidí, dotazy padaly na to, jak velký tým lidí nominant vede, jaký 
styl řízení aplikuje, jak se snaží své podřízené motivovat. Probíralo se složení a fungování dozorčí 
rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, a kým jsou do dozorčí rady nominováni. 
Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které mu práce v dozorčí radě přinese. 
Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoli riziko střetu zájmů. Za 
hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje perspektivu a potenciál rozvojových aktivit 
podniku.  

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

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

Jednání skončilo v 10:17 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: 25.07.2017 
Čas: 09:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Zbyšek Sochor, 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. Zbyšek Sochor, Ph.D.   
 


