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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 58 

Datum: 20.12.2016 
Čas: 09:07 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Iva Smolová 

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 nominantku na pozici člena dozorčí rady 
státního podniku DIAMO. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení 
uvolněné funkce člena dozorčí rady. Vyzdvihla profesní zařazení jmenované v oddělení 
majetkových účastí a zakladatelských činností MPO, specializaci nominantky na oblast nakládání 
s majetkem státu, její důkladné obeznámení s legislativou týkající se činnosti státních podniků, 
jako záruku kvalitního a perspektivního výkonu uvedené funkce. Následně nominantka ve své 
prezentaci představila státní podnik DIAMO, popsala hlavní činnosti podniku, lokality působnosti a 
předpokládaný výhled činnosti podniku. Při svém případném fungování v pozici člena dozorčí rady 
by se mimo jiné ráda zaměřila na přímé propojení vzájemné spolupráce a zlepšení komunikace 
zakladatele Ministerstva průmyslu a obchodu a státního podniku DIAMO a také na zhodnocení 
předchozích pracovních zkušeností získaných v oblasti finančního sektoru a sektoru energetiky.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominantka nejdříve odpovídala na otázky ohledně 
hospodaření podniku a počtu zaměstnanců. Následně nominantka provedla svým profesním 
životopisem, zamyslela se nad důvody, které ji vedly k odchodu z bankovního sektoru do jiné sféry, 
blíže popsala svou dosavadní činnost na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Mezi své největší 
dosažené úspěchy zařadila např. úspěšné skloubení vysokoškolského studia a zaměstnání, 
současné působení na ministerstvu a perspektivní profesní rozvoj.  Dále se rozebíraly zkušenosti 
nominantky s vedením týmu, dotazy padaly na to, jak velký tým lidí nominantka vedla, blíže 
specifikovala svou praxi školitele. Nominantka uvedla, že při řízení týmu kladla důraz na 
komunikaci, zpětnou vazbu a pochopení zadání úkolů, považuje se spíše za týmového hráče. 
Nominantka se také zamyslela nad tím, zda měla možnost ovlivnit nějaké důležité momenty 
státního podniku DIAMO ze své pozice na ministerstvu. 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. Nominantka uvedla, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které ji 
práce v dozorčí radě přinese. Nominantka deklarovala, že při jejím působení v dozorčí radě 
nehrozí jakékoli riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje 
efektivitu, aby se dařilo co nejlépe nakládat s majetkem státu z hlediska hospodárnosti.  

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 09:40 h. 



Úřad vlády České republiky 
  
 

 

Strana 2 (celkem 2) 

 

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: 20.12.2016 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Iva Smolová 

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  

Mgr. Iva Smolová   
 


