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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 88 

 
Datum: 14.12.2018 
Čas: 13:35 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Petr Jeřábek 

Průběh projednávání: 

Ing. Jaroslav Kubovic, vedoucí Oddělení 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. Jako důvod pro nominaci předkladatel uvedl ukončení funkčního 
období některých ze stávajících členů dozorčí rady. 

Nominant ve své úvodní prezentaci shrnul svoji předchozí profesní kariéru, zahrnující jak působení 
ve státním sektoru, tak i v sektoru soukromém. Dále nominant představil obchodní korporaci, do 
jejíž dozorčí rady byl nominován, seznámil členy Vládního výboru s portfoliem služeb a výrobků 
obchodní korporace a stručně obeznámil Vládní výbor s činností Výzkumného ústavu průmyslové 
chemie. Nominant rovněž nastínil hospodářské výsledky obchodní korporace za období 2014 až 
2018, zhodnotil silné i slabé stránky obchodní korporace a v závěru představil svůj pohled na 
budoucí vývoj. V rámci pohovoru nominant zodpověděl otázky týkající se úspěchů a nezdarů 
v jeho předchozí profesní kariéře, byl rovněž dotázán na schopnosti v oblasti řešení krizových 
situací a na oblasti, jimž se doposud věnoval, ve vztahu k předpokládanému budoucímu výkonu 
funkce člena dozorčí rady. Nominant dále čelil otázkám týkajícím se ekologického profilu obchodní 
korporace, jejího exportního potenciálu a možnostem posílení v personální oblasti. V posledním 
bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové možnosti, a dále též na 
motivaci k působení v dozorčí radě obchodní korporace. 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 14:05 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


