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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 23 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 09:36 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: plk. Ing. Emil Rybárik 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Marta Kopecká, ředitelka 
Odboru řízení organizace a dotací, nominant ve své prezentaci popsal svoje dosavadní 
zkušenosti. Zaměřil se především na svoje zkušenosti s prací ve vojenských újezdech, 
které by měly být jeho přínosem ve funkci člena dozorčí rady státního podniku (Vojenské 
lesy a statky ČR, s. p.). Nominant popsal činnost státního podniku a uvedl představu 
svého působení ve státním podniku. Mezi úkoly, se kterými se bude státní podnik potýkat, 
uvedl nominant především optimalizaci vojenských újezdů a převody majetku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se probíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Postupně zhodnotil působení na každé 
v jím zastávaných pracovních pozicích. Současné zaměstnání považuje za naplňující a za 
vhodné z hlediska jeho odborného růstu. Nominant uvedl, že musel v minulosti dělat i 
nepopulární opatření, nicméně se nikdy nedostal do hlubšího konfliktu se svými 
podřízenými. Nominant popisoval své největší životní úspěchy a hovořilo se i o jeho 
neúspěších. V další části pohovoru se probíral přístup nominanta k týmové práci. 
Nominant uvedl, že mezi jeho přednosti patří schopnost vhodně komunikovat 
s podřízenými. Nominant popisoval též svoje první kroky, které by v dozorčí radě učinil. U 
nominanta nehrozí střet zájmu a uvedl, že nikdy nevystupoval v médiích v souvislosti 
s jakoukoliv negativně vnímatelnou kauzou. 

V dozorčí radě se nominant bude soustředit především na prosazování zájmů resortu a 
svoji úlohu vidí v oblasti koordinace a převodu majetku. 
 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Vojenské lesy a statky ČR, a. s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 10:07 h. 

Zapsal: Mgr. Ji ří Gaňo, v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Zástupce Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 09:30 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: plk. Ing. Emil Rybárik 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Zástupce Tajemnice výboru  

Ing. Marta Kopecká MO  

plk. Ing. Emil Rybárik   
 


