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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 54 

Datum: 15.09.2016 
Čas: 09:56 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. 

Průběh projednávání: 

Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu, který 
zastupoval předkladatele, seznámil 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 z důvodu uplynutí funkčního období v dozorčí radě tohoto 
státního podniku, kde nominant působil od roku 2012. Vyzdvihl vysokou odbornost nominanta, 
rozsáhlé znalosti problematiky hornické a důlní činnosti, vědeckou, akademickou a realizační 
činnost nominanta. S ohledem na to, že jmenovaný vykonává funkci člena dozorčí rady 
zodpovědně a kvalitně, má zakladatel zájem, aby ve funkci pokračoval i v dalším funkčním období. 
Následně nominant ve své prezentaci představil státní podnik DIAMO včetně základních údajů a 
historie podniku. Hovořil o hlavních předmětech činnosti podniku, mezi které patří např. těžba 
uranové rudy, výroba a produkce uranového koncentrátu pro výrobu palivových článků do 
jaderných elektráren, zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného 
hornictví v České republice. Ve své prezentaci se nominant také zabýval vývojem zaměstnanosti 
podniku, perspektivou další těžební činnosti podniku a zaměřil se na cíle, k jejichž dosažení by 
jako člen dozorčí rady rád přispěl. Při svém dalším fungování v pozici člena dozorčí rady by se 
mimo jiné rád zaměřil na prosazování těžební činnosti, hledání netradičních metod využití 
utlumovaných dolů či hledání efektivních postupů likvidace, sanace a rekultivaci dolů ve správě 
státního podniku DIAMO. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant nejdříve odpovídal na otázky ohledně 
těžební činnosti podniku a perspektivy dalšího vývoje podniku. Zamyslel se nad tím, co se mu 
podařilo změnit v chodu podniku během svého fungování v dozorčí radě, nominant uvedl, že 
vnímá větší akceptování odborného pohledu napříč podnikem. Následně nominant jmenoval své 
největší dosažené profesní či životní úspěchy. Padaly dotazy na zkušenosti nominanta s vedením 
lidí, jaký styl řízení upřednostňuje. Probíraly se zkušenosti nominanta z působení v akademické 
sféře, zamyslel se nad kvalitou studentů i nad kvalitou lidských zdrojů ve státním podniku DIAMO.  
Také se probíralo složení a fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se 
schází, a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. Nominant uvedl, že je schopen 
racionalizovat časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. Dotazy 
padaly také na potenciální střet zájmů při jeho působení v dozorčí radě. Nominant deklaroval, že 
neexistuje nic, co není uvedeno v životopise, a co by jej mohl uvést do střetu zájmů v případě, že 
by opět usedl v dozorčí radě státního podniku DIAMO. Za hlavní motivaci svého působení 
v dozorčí radě považuje možnost aktivního podílení se na koncepci další činnosti podniku 
s využitím svých dosavadních zkušeností.  

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 
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Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 10:41 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: 15.09.2016 
Čas: 09:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. 

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. Eduard Muřický MPO  
prof. Ing. Vladimír Slivka, 
CSc., dr. h. c.   
 




