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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 67 

Datum: 25.07.2017 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Šanda 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce majetkových účastí 
a právní podpory, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního 
podniku DIAMO. Návrh na posouzení nominace je předkládán vzhledem ke skutečnosti, že 
nominantovi končí členství v dozorčí radě, kde působí od roku 2013. S ohledem na to, že 
jmenovaný vykonával funkci zodpovědně a kvalitně, jedná se o kandidáta s rozsáhlými 
zkušenostmi v oblasti hornictví, který působí na MPO dlouhodobě ve funkci vedoucího oddělení 
hornických procesů a využívání nerostných zdrojů, má zakladatel zájem, aby byl ve funkci 
potvrzen i na další funkční období. Následně nominant ve své prezentaci představil státní podnik 
DIAMO, popsal hlavní činnosti podniku a aktuální činnost odštěpných závodů, prostřednictvím 
kterých zajišťuje státní podnik DIAMO svou činnost v regionech. Krátce shrnul náplň činnosti 1. 
místopředsedy, v jehož funkci v dozorčí radě působí od roku 2015, a zaměřil se i na další nabyté 
zkušenosti v oboru využitelné při pokračování činnosti v dozorčí radě.   

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant nejdříve odpovídal na otázky ohledně 
vývoje hospodaření podniku a počtu zaměstnanců. Dotazy padaly na nominantův výběr studijního 
oboru, krátce provedl svým životopisem a popsal důvody, které jej přivedly na MPO. Mezi své 
největší dosažené úspěchy zařadil např. víceleté působení ve funkci bezpečnostního technika 
v dole, kdy nedošlo k žádným kritickým událostem. Dále se rozebíraly zkušenosti nominanta 
s vedením týmu, dotazy padaly na to, jak velký tým lidí nominant vede, jak se snaží své podřízené 
motivovat, či jaké své dovednosti považuje za excelentní. Také se probíralo složení a fungování 
dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, a kým jsou do dozorčí rady 
nominováni. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které mu práce v dozorčí 
radě přinese, a deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoli riziko střetu zájmů. 
Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje znalost činnosti tohoto státního 
podniku a kontakt s vystudovaným oborem hornictví.  

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

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 09:39 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 25.07.2017 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Šanda 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Pavla Sluková MPO  

Ing. Vladimír Šanda   
 


