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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   7. 7. 2014 

Čas:    11:33 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo obrany 

Posuzovaná osoba:  Ing. Petr Markovič, CSc.  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru, nominant 
krátce představil své dosavadní profesní působení a poté i podnik, do jehož dozorčí rady je nominován 
(Vojenský technický ústav, s.p.). Zdůraznil svůj dlouhodobý vhled do vývoje podniku, popsal jeho 
historické transformace, zanalyzoval i jeho současné ekonomické vyhlídky. Nominant mimo jiné 
uvedl, že zavedení ekonomického dohledu nad státními podniky i příspěvkovými organizacemi na MO 
byla také jeho iniciativa. Jako svoji profesní výhodu označil nominant fakt, že se dlouhodobě zabývá 
obory na hranici mezi ekonomikou a technikou, což by mohlo být stěžejní i z hlediska jeho 
potenciálního působení v dozorčí radě podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant popisoval své působení nejenom ve státní 
správě, ale též své proniknutí do světa bankovnictví a poradenství. Nominant se zamyslel nad svými 
úspěchy a neúspěchy. Ekonomický dohled vykonávaný ministerstvem obrany nad podniky v jeho 
působnosti byl dle názoru nominanta vykonáván kvalitně, což je i jeho zásluha. Dle názoru nominanta 
je hlavním ukazatelem, o který by měly podniky usilovat, jejich přidaná hodnota. Nominant vypíchnul 
své zkušenosti z dozorčích rad, kde dříve působil. Nominant se zamyslel nad kvalitou personálu 
podniků se státní účastí, dle něj je otázka, jakým způsobem pokrýt portfolio potřeb armády, zda více 
specializovat jednotlivé zastávané role. Řeč byla i o generační obměně a výchově nových expertů. Při 
svém působení v dozorčí radě by se nominant snažil o provedení kvalitní ekonomické a finanční 
analýzy, rád by se též podíval na režie podniku. Jeho zájmem je poznat blíže důvody, proč má podnik 
problémy a zjistit, jak se dají řešit. 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 
podniku 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 12:14 hod. 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.   Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                 Tajemnice výboru                    Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    11:30 hod 

Předkladatel:   MO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Petr Markovič, 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. Marta Kopecká MO  

Ing. Petr Markovič, CSc.   

   

   

   

   

   

 


