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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 65 

Datum: 25.05.2017 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladislav Vaníček 

Průběh projednávání: 

Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra dopravy, který zastupoval předkladatele, seznámil členy 
Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady státního podniku Správa Letiště Praha. Návrh na posouzení nominace je předkládán 
z důvodu uvolněné funkce člena dozorčí rady. Kandidát byl vybrán s ohledem na charakter 
řízeného subjektu a dosavadní složení dozorčí rady. Vyzdvihl vysokou odbornou způsobilost 
nominanta a jeho současnou pracovní pozici na Ministerstvu dopravy, kde působí ve funkci 
vedoucího oddělení infrastruktury letišť, jako předpoklady pro kvalitní a efektivní výkon funkce 
člena dozorčí rady. Následně nominant ve své prezentaci představil hlavní předmět činnosti tohoto 
státního podniku. Jedná se o správu majetku, který nebylo možné převést na akciové společnosti 
z důvodu nejednoznačného určení vlastnictví, konkrétně jsou to pozemky zatížené aktuálně 
vedenými správními řízeními a soudními spory. Krátce představil své předpoklady pro efektivní 
výkon funkce člena dozorčí rady a mezi své priority činnosti v dozorčí radě zařadil např. dozor nad 
hospodařením podniku, dozor nad přístupem vedení podniku k řešení soudních sporů, či po 
dokončení řešených sporů dozor na ukončení činnosti podniku.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky týkající se časového odhadu na převod pozemků, vyřešení soudních sporů a 
ukončení činnosti podniku. Řešily se i hospodářské výsledky podniku a aktuální počet 
zaměstnanců. Následně nominant provedl svým profesním životopisem, jmenoval své největší 
životní a profesní úspěchy, a blíže specifikoval svou dosavadní činnost na Ministerstvu dopravy. 
Na otázky týkající se praxe nominanta z oblasti řízení lidí, nominant odpovídal, kolik lidí 
v současné době vede, jakou má diverzitu ve svém týmu, jak se snaží své podřízené motivovat, 
jak řeší případné konflikty na pracovišti. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat svůj časový 
harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. Nominant u sebe vyloučil 
jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje naplnění cíle a 
smysl tohoto podniku a odbornou stránku věci.   

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Správa Letiště Praha, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:12 h. 

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: 25.05.2017 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladislav Vaníček 

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  

Mgr. Milan Feranec MD  

Ing. Vladislav Vaníček   
 




