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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 82 

 
Datum: 21.08.2018 
Čas: 11:20 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Michal Frano 

Průběh projednávání: 

JUDr. Igor Fojtík, ředitel Odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva 
průmyslu a obchodu, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministryně průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na pozici 
člena dozorčí rady obchodní korporace Explosia a.s. Objektivním důvodem nominace je 
kompetence nominanta vykonávat pozici člena dozorčí rady obchodní korporace s ohledem na 
skutečnost, že nominant je odborníkem v oblasti organizace a řízení, obchodu a implementace ICT 
řešení. 

Ve své úvodní prezentaci nominant nejprve zrekapituloval svoji předchozí profesní kariéru, kdy za 
hlavní body označil svou dlouholetou praxi a zkušenosti v mezinárodním obchodě, zkušenosti 
s negociací a kontraktací na mezinárodním poli, praktické zkušenosti s prací ve vrcholném 
managementu mezinárodních korporací, procesní znalost v různých průmyslových oblastech 
a procesní znalost bezpečnostních a obranných technologií. Dále nominant představil produkty 
a služby obchodní korporace, do níž byl nominován a nastínil strategické vertikály pro další rozvoj 
této obchodní korporace. Nominant v rámci své prezentace rovněž kladl důraz na otázku 
environmentální. V poslední části své prezentace pak nominant sdělil své představy o své 
případné roli v rámci dozorčí rady. Následoval pohovor s členy Vládního výboru, kdy nominant 
odpověděl na otázky týkající se strategie vývoje předmětné obchodní korporace do budoucna, byl 
dotázán na její finanční profil a čelil též dotazům na případnou mezinárodní konkurenci. Nominant 
dále odpověděl na otázku týkající se možný omezení exportu výrobků obchodní korporace, otázku 
energetickou a byl rovně dotázán na bezpečnost technologického vybavení.  V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů. Na otázku, zda byl nominant v minulosti 
objektem negativních zpráv v médiích nominant odpověděl záporně.  

 

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

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 11:50 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


