
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 95 

Datum: 15.07.2019 
Čas: 09:30 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Šanda 

Průběh projednávání: 

JUDr. Martina Děvěrová, státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu, která zastupovala 
předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Palivový 
kombinát Ústí, státní podnik. Objektivním důvodem nominace je dosavadní úspěšné působení 
nominanta v dozorčí radě státního podniku DIAMO a jeho značné profesní zkušenosti. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve členy Vládního výboru seznámil se svojí dosavadní profesní 
kariérou a problematikami, jimiž se v této praxi doposud zabýval. Dále nominant stručně přestavil 
hlavní předmět činnosti státního podniku, do jehož dozorčí rady byl nominován, jímž je zejména 
sanace zbytkových jam a zahlazování následků hornické činnosti. Následně se nominant zaměřil 
na představení jednotlivých projektů realizovaných státním podnikem, a to „Sanace a rekultivace 
odvalu dolu Tuchlovice“, „Rekultivace odvalů dolu Schoeller v Libušíně“, projekty týkající se 
sanace starých ekologických zátěží v rámci střediska Hodonín a projekty v okolí jezer Milada 
a Most. V závěru své prezentace nominant shrnul cíle, jichž by, v případě úspěšné nominace do 
dozorčí rady, rád dosáhl. 

V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru byl nominant dotázán na jeho dosavadní působení 
v rámci dozorčí rady státního podniku DIAMO se zřetelem na dosažené úspěchy či případné 
neúspěchy. Další otázky se týkaly finanční, ekonomické a personální stability státního podniku, do 
jehož dozorčí rady byl nominován. Dotazy směřovaly i do oblasti PR státního podniku, zejména se 
zřetelem na úroveň komunikace státního podniku vůči široké veřejnosti. Nominant byl rovněž 
dotázán na problematiku úspěšnosti probíhající rekultivace. V posledním bloku otázek byl 
nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.  

 

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

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

Jednání skončilo v 10:00 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


