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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 34 

Datum: 19.06.2015 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Luboš Vaněk 

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 dozorčích radáchpodniků, kam je nominován (DIAMO, s. p., Technický a zkušební ústav 
stavební Praha, s. p.). Dle jeho názoru má dozorčí rada především kontrolovat činnost 
podniku, přičemž se nemá jednat pouze o kontrolu účetnictví, ale o kontrolu 
transparentnosti procesů a hospodárnosti, zda podniky plní účel, ke kterému byly 
založeny a dále také, jak toto plnění probíhá. Hlavní cíle dozorčích rad se liší dle 
zaměření podniků, přičemž výše zisku není dle jeho názoru to nejdůležitější (např. 
v podniku DIAMO, s.p. je stěžejní jeho role v rekultivaci). Svoji roli v obou dozorčích 
radách vidí obdobně – tj. v ekonomické oblasti, zaměřil by se zejména na finance, 
v případě DIAMA, s.p. by kromě toho částečně dohlížel i na věcné řešení otázek. Motivací 
pro tuto práci je mu možnost pokračovat v práci pro stát.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
stěžejní momenty profesní kariéry nominanta, nominant popsal své zkušenostize 
zahraničí, svoji motivaci pro práci v ekonomické oblasti. Vypíchnul své zkušenosti ze 
soukromé i státní sféry, z dozorčích rad, kde dříve působil. Nominant popsal své největší 
úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Nominant popsal, jakým způsobem vede pracovní 
kolektiv, motivuje kolegy, věci by se dle jeho názoru měly řešit v týmu za současné 
podpory individuality konkrétního pracovníka. U kolegů nemá rád nedostatek loajality. 
V dozorčí radě se hodlá kvalifikovaně ptát managementu podniků, zakládá si na 
profesionalitě.Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčích radách 
nepředpokládá riziko střetu zájmů a že má dostatečné časové možnosti pro výkon 
činnosti v dozorčích radách. 

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

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 14:47 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 19.06.2015 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Luboš Vaněk 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  
Mgr. et Mgr. Dana 
Prudíková, Ph.D. tajemnice výboru  

Ing. Jiří Havlíček MPO  

Mgr. Luboš Vaněk   
 




