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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 62 

Datum: 29.03.2017 
Čas: 17:20 h 
Předkladatel:  M0 
Posuzovaná osoba: pplk. Ing. Bořek Valíček 

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 výzkumný ústav, s.p. Nejprve představil specifika, důležitost a poslání podniku, a s tím 
spojený důvod pro tento konkrétní návrh nominace včetně důležitosti obsadit dozorčí radu 
odborníky. Představil nominanta a vyzdvihl jeho odborné kvality a pracovní zkušenosti, díky kterým 
bude schopen v dozorčí radě poukázat na konkrétní aspekty, kterými se podnik, do jehož dozorčí 
rady je nominován, zabývá. Následně nominant ve své prezentaci představil nejprve své 
zkušenosti nabyté na velitelských a odborných řídících funkcích v rámci struktury Armády České 
republiky. Dále se věnoval charakteristice podniku Vojenský výzkumný ústav, s.p., včetně jeho 
historie a zaměření. Nominant se také soustředil na cíle, k jejichž dosažení chce jako člen dozorčí 
rady přispět. Rád by se podílel např. na kontrolní činnosti hospodaření podniku či prosazování 
potřeb a výstupů rezortu obrany a Armády České republiky v rámci výsledků výzkumných a 
vývojových prací podniku na základě svých doposud získaných odborných profesních zkušeností.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky zaměřené na dosavadní praktické zkušenosti s Vojenským výzkumným 
ústavem, s.p. Dotazy padaly na počet zaměstnanců a na hospodaření podniku včetně toho, z čeho 
jsou tvořeny příjmy. Poté nominant provedl svým profesním životopisem a vypíchl pozice, které 
považuje za nejdůležitější, a které pro něj měly největší význam z hlediska profesního vývoje 
v armádě. Rozebíralo se i působení nominanta v zahraničních misích. Na otázku, co považuje za 
své největší profesní či životní úspěchy, mimo jiné odpověděl, že je to pro něj bezpochyby to, že 
všichni jeho lidé se vrátili v pořádku ze zahraničních misí. Zamyslel se nad tím, co považuje za 
největší nedostatky kvality lidských zdrojů, a čím se snaží motivovat své podřízené. Otázky padaly 
i na řešení největších krizí, které nominant vedl. Dále se řešilo složení stávající dozorčí rady 
včetně toho, kolik má členů, kým jsou nominování, jak často se schází. 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 výzkumný ústav, s.p., považuje zájem a hlubokou úctu ke 
kvalitám a schopnostem, které podnik nabízí.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Vojenský výzkumný ústav, s.p.,  souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:05 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: 29.03.2017 
Čas: 17:15 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: pplk. Ing. Bořek Valíček 

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  

pplk. Ing. Bořek Valíček   
 




