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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 6 

Datum:   16.06.2014 

Čas:    18:47 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo obrany 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jaroslav Kankia  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Milan Mikulecký, poradce náměstka ministra, 
nominant krátce představil svoje dosavadní pracovní zkušenosti i svoji vizi v působení v dozorčí radě 
společnosti Vojenské lesy a statky, s.p., kam je nominován. Zdůraznil, že z jeho minulých zkušeností 
bude těžit i v případě jeho úspěšné nominace do dozorčí rady státního podniku, a to zejména z pozice 
krizového řízení. Nominant chce efektivně hospodařit v prostoru a i efektivně cvičit vojsko za 
současného dodržování pravidel nastavených právním řádem (zejm. zákon o lesích). Nominant cítí 
závazek své nominace, zdůraznil důležitost efektivního hospodaření ve výcvikových prostorech, a to 
za jejich současného rozvoje ve vztahu k bezpečnosti České republiky. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se postupně probíraly 
dřívější pracovní zkušenosti zastávané nominantem, jak jej obohatila zahraniční stáž v americké 
administrativě, diskutovalo se o jeho kariérních úspěších, řešily se i neúspěchy. Nominant popisoval, 
jakým způsobem by se mohla Česká republika inspirovat při vypracovávání dlouhodobějších 
koncepcí, které by obstály i při reálném fungování armády v České republice, což dnes dle jeho názoru 
chybí. Nominant zdůraznil své zkušenosti z prosazování negativních rozhodnutí, zhodnotil stav 
armády jak z hlediska personálního, tak z hlediska materiálního. Nominant představil způsob, jak 
motivuje své spolupracovníky.  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 společnosti Vojenské lesy a statky, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková – pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová – pro návrh 

Jednání skončilo v 19:25 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:   16.06.2014 

Čas:    18:45 hod 

Předkladatel:   MO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jaroslav Kankia 

 

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  

Milan Mikulecký  MO  

Ing. Jaroslav Kankia   

   

   

   

   

   
 


