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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 55 

Datum: 25.10.2016 
Čas: 19:27 h 
Předkladatel:  M0 
Posuzovaná osoba: plk. gšt. Ing. Jan Třináctý 

Průběh projednávání: 

Ing. Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací 
Ministerstva obrany, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady podniku 
Vojenský technický ústav, s.p. Nejprve krátce představil charakteristiku, specifika, důležitost a  
poslání tohoto státního podniku, a s tím spojený důvod pro tento konkrétní návrh nominace. 
Představil nominanta a vyzdvihl jeho odborné kvality a pracovní zkušenosti. Současné působení 
nominanta ve funkci ředitele odboru rozvoje přípravy vojsk Sekce rozvoje a plánování schopností 
Ministerstva obrany splňuje veškeré předpoklady ministra pro výkon v dozorčí radě tohoto státního 
podniku, zejména k propojení zkušeností z působení v dozorčí radě s činností na Ministerstvu 
obrany. Následně nominant ve své prezentaci představil své dosavadní pracovní zkušenosti za 
doby působení v armádě. Pohovořil o zkušenostech nabytých v zahraničí a o některých projektech, 
které během působení v armádě řídil, blíže specifikoval své současné působení na Ministerstvu 
obrany. Věnoval se činnosti a zaměření podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Vizi svého 
působení v dozorčí radě spatřuje zejména ve snaze pomoci tomuto státnímu podniku a možnost 
vědět, kam podnik směřuje.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky ohledně vývoje 
zaměstnanosti a hospodaření v tomto státním podniku. Dále nominant provedl svým profesním 
životopisem, jmenoval své největší dosažené profesní úspěchy a zamyslel se nad tím, jaké 
největší krize musel řídit, a zda jejich řízení považuje za úspěšné. Blíže se rozebíralo i 
nominantovo působení v zahraniční misi, zkušenosti s koordinací přípravy a výcviku aktivních a 
dobrovolných záloh. Dotazy padaly také na složení stávající dozorčí rady včetně toho, kolik má 
členů, jak často se schází, kým jsou do dozorčí rady nominováni, jakým způsobem si členové 
dozorčí rady dělí portfolio, a na jakou oblast by se jako člen dozorčí rady zaměřil. Nominant uvedl, 
že je schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně 
věnovat. Nominant rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení 
v dozorčí radě podniku Vojenský technický ústav, s.p., považuje možnost ovlivnit další směřování 
podniku, mít jistotu, že podnik svou činnost vykonává prioritně vstříc potřebám armády.   

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 20:19 h. 
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Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 25.10.2016 
Čas: 19:00 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: plk. gšt. Ing. Jan Třináctý 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Tomáš Kuchta MO  

plk. gšt. Ing. Jan Třináctý   
 




