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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 39 

Datum: 21.09.2015 
Čas: 17:15 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D. 

Průběh projednávání: 
Náměstek ministra Ing. Tomáš Kuchta, který zastupoval předkladatele, ve svém úvodním 
slovu vyzdvihl dosavadní zkušenosti nominanta s hospodářským řízením a jeho znalosti 
korporátního práva, které by byly přínosem pro dozorčí radu společnosti, do níž je 
nominován (VOP CZ, s.p.). Od nominanta si předkladatel rovněž slibuje i možnost 
rozšíření zahraniční klientely VOP CZ. Následně nominant ve své prezentaci v krátkosti 
představil vize svého působení v dozorčí radě, tj. zejména by chtěl, z pozice zástupce 
MO, dohlížet na to, aby podnik plnil své prvotní strategické poslání – v případě kritické 
situace zajistit veškeré strategické dodávky pro armádu vlastními silami. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Při rozhovoru se rozebíraly dosavadní 
pracovní úspěchy nominanta a klíčové milníky ze životopisu nominanta. Nominant si 
zejména cení úspěšných projektů ze své předchozí praxe (např. spoluautorství Human 
Development Report 2006). Žádné podstatné neúspěchy nevnímá. Na otázky týkající se 
praxe nominanta z oblasti řízení lidí, nominant odpovídal, že s řízením lidí má poměrně 
bohaté zkušenosti. V manažerském stylu se hodnotí spíše jako leader, považuje se za 
vysloveně týmového hráče. V oblasti řízení změn dává přednost primárně se snažit 
problém vyřešit s konkrétním člověkem, ke změně přistoupit teprve při opakovaném 
porušení povinností. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat svůj časový 
harmonogram tak, 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 uvedl snahu pomoci podniku 
udržet si všechny své schopnosti primárně pro účely obrany ČR při současném 
respektování ekonomické situace. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku VOP CZ, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:00 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: 21.09.2015 
Čas: 17:15 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D. 

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. Tomáš Kuchta MO  

PhDr. Mgr. Jakub 
Landovský, Ph.D. MO  
 


