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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 19 

Datum: 19.11.2014 
Čas: 17:37 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Malínek 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Pavla Sluková, ředitelka 
odboru, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (Explosia, a.s.). Zhodnotil fungování státního podniku, dle jeho názoru se 
jedná o společnost s dlouhou tradicí, nicméně s překvapením vnímá aktuální nepříznivý 
vývoj společnosti. I z tohoto důvodu by se rád angažoval jako člen dozorčí rady, aby vývoj 
zvrátil, neboť dle jeho názoru má společnost velký potenciál. Nominant má zkušenosti 
v nadnárodních korporacích, některé z těchto zkušeností by rád přenesl i do společnosti, 
do jejíž dozorčí rady je nominován. Jako člen dozorčí rady chce mimo jiné zajistit základní 
mechanismy informovanosti mezi akcionáři, zákazníky a vedením společnosti, zefektivnit 
nákupy a mít lepší vstupy co se týká cen a kvality.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant popsal své působení 
v nadnárodních korporacích, vypíchnul své zkušenosti v oblasti auditu i praktické 
poznatky z provozu společnosti, zdůraznil svoji znalost cizích jazyků. Nominant zmínil i 
své působení v zahraničí. Dle svého názoru je flexibilní co do pracovního zařazení. 
Nominant se zamyslel nad svými největšími úspěchy a neúspěchy. Nominant zmínil i svoji 
předchozí zkušenost s činností v dozorčí radě a co z této zkušenosti by využil při svém 
potenciálním působení v dozorčí radě, kam je aktuálně nominován. Nominant zmínil své 
zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, zamyslel se, jaký styl vedení využívá, jak 
svoje kolegy motivuje.Nominant zdůraznil, že je zvyklý pracovat v mezinárodních týmech, 
což jej obohacuje. Nominant zhodnotil, jakým způsobem prosazuje své názory. Dotazy 
padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

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 18:32 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 19.11.2014 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Malínek 

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. Pavla Sluková MPO  

Ing. Pavel Malínek   
 


