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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 91 

 
Datum: 23.04.2019 
Čas: 14:30 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Mikel 

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 dozorčí rady 
státního podniku DIAMO, státní podnik. Objektivním důvodem nominace je podle předkladatele 
vysoká odbornost nominanta v oblasti obchodu a financí. 

Ve své prezentaci nominant nejprve členy Vládního výboru seznámil se svými odbornými 
zkušenostmi, jež by mohly být přínosem pro případný výkon funkce člena dozorčí rady státního 
podniku. Nominant jako své zkušenosti v oblasti ekonomického řízení a kontroly označil zejména 
přípravu, projednávání a schvalování podnikových plánů, investičních záměrů a významných 
projektů, zkušenost s interními i externími audity, orientaci v právní a daňové problematice 
a zkušenosti s jednáním s obchodními partnery, bankami, auditorskými a poradenskými firmami 
a se zástupci státních orgánů. Jako svůj hlavní úkol v rámci působení v dozorčí radě označil 
zejména plné využití svých manažerských a odborných zkušeností pro ochranu aktiv státního 
podniku ve prospěch zakladatele. V rámci pohovoru vedeného členy Vládního výboru byl nominant 
dotázán na hlavní úspěchy a neúspěchy v dosavadní kariéře manažera v soukromé sféře. Dále 
byly položeny otázky týkající se představy nominanta o ekologických stránkách činnosti státního 
podniku a efektivnosti využití státem poskytovaných prostředků pro ekologickou oblast. Členové 
Vládního výboru se též dotázali na problematiku likvidace starých ekologických zátěží a na silné 
a slabé stránky státního podniku. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet 
zájmů a časové možnosti.  

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

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

Jednání skončilo v 15:00 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


