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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 17 

Datum: 5.11.2014 
Čas: 17:32 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc. 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu náměstka Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, který nominanta představil, 
nominant prezentoval svoji představu o svém přínosu v dozorčí radě společnosti Explosia, 
a.s. Ve své prezentaci zdůraznil své vzdělání a své celoživotní zaměření v předmětném 
odvětví. Nominant zdůraznil svou znalost prostředí společnosti a své zkušenosti v oblasti 
vývoje výbušnin. Nominant také představil svůj pohled na současné problémy společnosti 
a hovořil o důležitosti společnosti Explosia, a.s. pro stát. Uvedl svoje zkušenosti 
v akademické sféře a zdůraznil, že u něho nemůže dojít ke střetu zájmu, protože 
nepracuje a ani nikdy nepracoval pro jinou konkurenční společnost. Nominant též uváděl 
případy, kde vidí svůj přínos pro společnost v pozici člena dozorčí rady. 

V následném rozhovoru se probíralo dřívější působení nominanta ve společnosti Explosia 
a.s. a v dalších subjektech se společností spřízněných. Nominant též odpovídal na otázky 
týkající se důvodu svého dřívějšího odchodu z vedení společnosti. Hovořilo se též o 
možnostech využití jeho akademických zkušeností v praxi. Nominant popisoval své hlavní 
profesní úspěchy a zmínil se i o svých profesních neúspěších. Dále se též probíraly 
zkušenosti a schopnosti nominanta s vedením lidí.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Explosia, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:15 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v. r. 
   Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 5.11.2014 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc. 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Jiří Havlíček, MBA MPO  
doc. Ing. Ladislav Lehký, 
CSc.   
 


