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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 38 

Datum: 10.09.2015 
Čas: 08:45 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc. 

Průběh projednávání: 
Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru, která zastupovala předkladatele, ve svém úvodním 
slovu jako objektivní důvod personální nominace uvedla personální změny v dozorčí radě 
VTÚ, s.p. vyvolané odchodem některých funkcionářů z MO a dále vyzdvihla dlouholeté 
zkušenosti nominanta s řízením úseku výzkumu a vývoje a zajišťováním návrhů programů 
mezinárodní spolupráce v obranném aplikovaném výzkumu a vývoji. Tyto zkušenosti 
nominanta by byly významným přínosem pro další činnost společnosti, kam je nominant 
nominován (Vojenský technický ústav, s.p.). Následně nominant v krátkosti 
charakterizoval představu svého působení v dozorčí radě. Podle jeho dosavadních 
zkušeností je pro VTÚ, s.p. v současné době nejdůležitější zajistit personální stabilitu a 
přísun zakázek. Jako odborník na oblast výzkumu a vývoje, by nominant chtěl přispět 
k většímu zapojení podniku do mezinárodních programů v této oblasti.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Při rozhovoru se rozebíraly dosavadní 
pracovní úspěchy nominanta a klíčové milníky ze životopisu nominanta. Na otázky týkající 
se praxe nominanta z oblasti řízení lidí, nominant odpovídal, že v rámci své kariéry vedl 
nejvíce 35 lidí a za svůj největší úspěch v rámci své dosavadní kariéry považuje 
personální stabilizaci v oblasti, kterou vede. Nominant dále uvedl, že bude mít dostatek 
času, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. Nominant rovněž vyloučil, v případě 
svého jmenování do dozorčí rady společnosti, že by u něj mohl vzniknout jakýkoliv střet 
zájmů. Za hlavní motivaci nominant považuje, že ve své funkci bude moci přispět 
k dobrému fungování podniku a k jeho stabilizaci. Rovněž by ve své funkci chtěl přispět 
k tomu, aby všechny případné změny ve VTÚ, s.p. se uskutečňovaly postupně s možností 
vyhodnocení vlivu každé jednotlivé změny. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Vojenský technický ústav, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 09:30 h. 

Zapsal:  Mgr. Eva Hanušová v.r.  Schválil:  Ing. Pavel Dvo řák v.r.  
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 10.09.2015 
Čas: 08:45 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc. 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Eva Hanušová Tajemnice výboru  

Ing. Marta Kopecká MO  

doc. Ing. Blahoslav Dolejší, 
CSc. MO  
 


