
              

 

 

Období říjen - prosinec 2011 
Číslo 8 
Ročník III. 
Čtvrtletník zaměstnanců  
společnosti PRŮMSTAV, a.s. 

  

Strana 36 

 
Vize/budoucnost/personální informace 

ŘÁD ČESTNÉ LEGIE PRO CHANTAL MONVOIS 
Dne 10. října 2011 generální 
zmocněnkyně Nadace VINCI Chantal 
Monvois obdržela při slavnostním 
večeru řád za zásluhy. Slavnostního 
večera se účastnilo celé generální 
vedení VINCI. Za naší společnost byl 
přítomen Milan Valenta, předseda 
správní rady Nadace VINCI v České 
republice.  

Více o získaném řádu a slavnostním 
večeru se dozvíte z našeho rozhovoru s 
Chantal Monvois.  
 

MV: Vážená paní 
Monvois, nejprve 
bychom Vám rádi 
poblahopřáli k řádu, 
který Vám byl udělen 
v minulém roce.  

CM: Děkuji mnohokrát! 

Vaše přání mě velmi 

potěšilo. 

MV: Mohla byste nám 
přiblížit, jaký řád Vám 

byl v říjnu 2011 udělen? 

CM: Byl mi udělen Řád rytíře čestné legie. Řád čestné 
legie je nejvyšší francouzské státní vyznamenání a 
uděluje se za vynikající občanské nebo vojenské 
zásluhy prokázané Francii. Správou řádu, v jehož čele 
stojí velmistr, je pověřen velkokancléř ve spolupráci 
s radou řádu, který byl založen v roce 1802 a již déle 
než 200 let provází historii Francie.  

MV: Toto ocenění Vám bylo uděleno jako uznání za 
Váš společenský přínos. Můžeme vědět, o jaké 
zásluhy se jedná?  

CM: Asi nejlépe bych Vám tento přínos mohla nastínit 
pomocí mého stručného životopisu. 
Jsem inženýrka agronomie (absolventka Státního 

institutu agronomických studií INA Paris-Grignon) a 

absolventka magisterského studia v oboru fyziologie.  

Svoji profesní dráhu jsem zahájila v roce 1985 v oboru 

potravinových přísad u firmy Rousselot. Další dva roky 

jsem strávila v oblasti Indického oceánu, kde jsem se 

věnovala tvorbě programů odborného vzdělávání na 

Réunionu, Madagaskaru a Mauriciu. 

Po návratu do Francie jsem zastávala po dobu osmi let 

nejrůznější funkce v oblasti strategie a marketingu 

u společnosti Sanofi. V letech 1994–1996 jsem 

pracovala jako ředitelka komunikace a založila sdružení 

pro boj s podvýživou kojenců na Madagaskaru a ve 

Vietnamu, jehož členy jsou IRD (Ústav pro výzkum 

rozvoje), nevládní organizace Gret (Sdružení pro 

výzkum a výměnu informací v oblasti technologií) a 

společnost Sanofi, která tuto iniciativu podporovala 

jakožto sponzor. V roce 1998 jsem nastoupila do 

sdružení Gret a ve spolupráci s IRD jsem se věnovala 

rozvoji programu Nutridev zaměřeného na snížení 

podvýživy v Asii a Africe. Rovněž jsem stála u vzniku 

partnerství s francouzskými sdruženími, která se angažují 

za dostupnost vody a elektřiny pro obyvatelstvo jižní 

polokoule. 

Své bohaté zkušenosti získané v oblasti spolupráce mezi 

ekonomickým a sociálním sektorem jsem zúročila v roce 

2008, kdy jsem byla jmenována do funkce generální 

zmocněnkyně Nadace VINCI, kde mě pověřili podporou a 

dalším rozvojem iniciativ skupiny VINCI v oblasti sociální 

a profesní integrace. 

„…nominace na vyznamenání  
musí splňovat  
dvě kritéria:  

vynikající zásluhy  

a naprostou bezúhonnost…“ 

Nadace VINCI působí jako spojovací článek mezi řadou 

oborů působnosti skupiny a aktivitami organizací, které 

se angažují v oblasti přístupu k zaměstnání a sociálního 

začleňování. 

MV: Komu může být uděleno toto vyznamenání, jsou 
nějaké podmínky pro udělení?  

Nominaci na vyznamenání předchází návrh, který musí 

splňovat dvě kritéria: vynikající zásluhy a naprostá 

bezúhonnost. 

Vynikající zásluhy: Pro udělení Řádu čestné legie musí 
kandidát s výjimkou výjimečných případů doložit 

minimálně 20 let působnosti ve veřejných službách nebo 

profesních aktivit, které jsou hodnoceny jako „vynikající 

zásluhy“. Co znamená pojem „vynikající zásluhy“? Sám 

generální sekretář řádu přiznává, že definovat tento 

pojem není snadné: „Je třeba vynikat ve své profesi a 

dělat něco navíc, něco, co se vymyká běžným měřítkům a 

čím se odlišujeme: je třeba být kreativní a obecně 

přínosem pro druhé.“ Například mistr svého oboru bude 

mít větší šanci na udělení vyznamenání, pokud se podílí 

na vzdělávání mládeže v rámci profesního sdružení 

tradičních řemesel Compagnons du devoir, které 

navazuje na tradici cechů a tovaryšstev. 

Naprostá bezúhonnost: Kandidát na udělení Řádu 
čestné legie musí mít rovněž vzorné osobní chování. Ve 

spolupráci s právníkem provádí rada řádu šetření 

„občanské a morální bezúhonnosti“ kandidáta. Je 

požadován čistý trestní rejstřík, jakýkoliv trest je 

důvodem k zamítnutí návrhu. Rovněž se přihlíží k chování 

kandidáta v rodinném životě. 

MV: Kdo Vám toto vyznamenání předal?  

CM: Vybrala jsem si emblematickou osobnost, která je mi 

svými hodnotami a přesvědčením nejbližší. Touto 

osobností je Stéphane Hessel, který se narodil 20. října 

1917 v Berlíně. Byl diplomatem a francouzským 

politickým pracovníkem. Během druhé světové války 

působil ve francouzské odbojové organizaci France libre 

(Svobodná Francie) a byl deportován do koncentračního 

tábora v Buchenwaldu. Následně působil jako tajemník 

komise, která vypracovala pro OSN Všeobecnou deklaraci 

lidských práv. 

 
Stéphane Hessel je rovněž spisovatel a básník, působil 

v diplomatických službách a je literárně činný. Je 

absolventem prestižní vysoké školy ENS a držitelem 

vysokoškolského diplomu z oboru filozofie. Od roku 1981 

působil jako francouzský velvyslanec a od roku 1982 

zastával funkci meziresortního zmocněnce pro otázky 

spolupráce a podpory rozvoje. Stál u zrodu světového 

protestního hnutí rozhořčených, které vzniklo po vydání 

jeho knihy „Indignez-vous!“ („Rozhořčete se!“). 

MV: Kdo, resp. která francouzská instituce uděluje toto 
ocenění? Kdo rozhoduje o tom, komu bude 
vyznamenání uděleno? 

Toto vyznamenání může udělit několik francouzských 

ministerstev na základě systému kvót. V mém případě 

podala návrh na udělení vyznamenání Nathalie Kosciusko-

Morizetová, ministryně životního prostředí, trvalého 

rozvoje, dopravy a bydlení Francie, z jejíchž rukou jsem 

toto vyznamenání následně převzala. Výběr provedla rada 

Řádu čestné legie. 

MV: Kdo se zúčastnil slavnostního ceremoniálu, při 
kterém Vám Řád čestné legie byl udělen?  

CM: Ceremoniálu se zúčastnil Xavier Huillard (předseda 

představenstva a generální ředitel VINCI), Pierre Coppey 

(předseda představenstva VINCI Autoroutes), Franck 

Mougin (ředitel lidských zdrojů a udržitelného rozvoje 

VINCI), ředitelé divizí a firem skupiny VINCI a dále 

kolegové, patroni, partnerské nadace, významní činitelé 

v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení, moje rodina a 

přátelé. 

MV: Jaké byly Vaše dojmy a pocity během předávání 
vyznamenání?  

Uznání, kterého se dostalo mé činnosti a mým zásluhám, 

ve mně vzbudilo obrovskou hrdost. Projevy, s nimiž 

vystoupili Pierre Coppey, Stéphane Hessel a mí dva synové, 

mě hluboce dojaly. A pokud jde o můj projev, byla to 

příležitost seznámit všechny účastníky ceremoniálu s mým 

osobním příběhem, což považuji za jedinečný a 

nezapomenutelný okamžik bilance svého života.               � 
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