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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 91 

 
Datum: 23.04.2019 
Čas: 15:00 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Stanislav Beneš 

Průběh projednávání: 

Ing. Jaroslav Kubovic, vedoucí Oddělení Majetkových investic 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 dozorčích rad 
státního podniku DIAMO, státní podnik, státního podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik a 
obchodní korporace Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Objektivním důvodem 
nominace je podle předkladatele vysoká odbornost nominanta v oblasti obchodu a financí. 

DIAMO, státní podnik: 

Ve své prezentaci nominant nejprve členy Vládního výboru seznámil s profilem státního podniku, 
do jehož dozorčí rady byl nominován. Prezentoval jednotlivé činnosti státního podniku a lokality 
jeho působnosti. Dále nastínil výhled činnosti státního podniku, a to zejména zahlazování následků 
hornické činnosti, výstavbu podzemního výzkumného pracoviště Bukov, geologický průzkum 
a výstavbu zásobníku plynu Rožná a spoluutváření surovinové politiky státu. V závěru prezentace 
nominant jako své hlavní cíle působení v dozorčí radě označil zlepšení komunikace mezi orgány 
státního podniku a zakladatelem, okamžitou zpětnou vazbu a dohled nad hospodárností 
a transparentností při nakládání s majetkem státu. 

Palivový kombinát Ústí, s.p.: 

V rámci prezentace nominant představil profil státního podniku, lokality jeho působnosti a vymezil 
jednotlivé činnosti státního podniku. Dále představil výhled činnosti státního podniku do budoucna, 
kdy akcentoval likvidaci sond mimo CHOPAV a boj proti klimatickým změnám. V závěru 
prezentace nominant označil hlavní cíle svého možného budoucího působení v rámci dozorčí rady 
státního podniku. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.: 

Na úvod své prezentace nominant uvedl základní údaje o obchodní korporaci. Dále se zabýval 
výsledky hospodaření obchodní korporace v roce 2018, včetně zaměření na klíčové produkty. Poté 
nominant představil výhled na období roku 2019. V závěru prezentace nominant označil prioritní 
oblasti zájmu v rámci dozorčí rady, kdy jako cíle uvedl zlepšení komunikace mezi orgány akciové 
společnosti a státem a podpora stávajících úvěrových a záručních produktů Ministerstva průmyslu 
a obchodu, zejména Expanze, Úspory energie a Záruka 2015 – 2023. 

 

V rámci pohovoru vedeného členy Vládního výboru byl nominant dotázán na hlavní úspěchy 
a neúspěchy v dosavadní kariéře a na zkušenosti s bankovním sektorem. Dále mu byly položeny 
otázky zaměřené na environmentální problematiku v souvislosti s činností státních podniků DIAMO 
a Palivový kombinát. Další okruh otázek směřoval do problematiky komunikace mezi státními 
podniky a zakladatelem. V případě Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. byl nominant 
rovněž dotázán na výsledky využití záruk. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na 
možný střet zájmů a časové možnosti.  
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Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčích 
rad DIAMO, státní podnik, Palivový kombinát Ústí, státní podnik a Českomoravská záruční 
a rozvojová banka, a.s., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 15:35 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


