Statut
Vládního výboru pro personální nominace

schválený usnesením vlády ze dne 17. března 2014 č. 177 a změněný usnesením
vlády ze dne 3. září 2014 č. 711 a usnesením vlády ze dne 7. února 2018 č. 96

Článek 1
Úvodní ustanovení
Zřizuje se Vládní výbor pro personální nominace (dále jen „Vládní výbor“) jako
poradní orgán vlády pro posuzování personálních nominací osob, které mají
zastupovat stát v dozorčích radách obchodních společností s majetkovou účastí
státu, státních podniků nebo národního podniku.

Článek 2
Činnost Vládního výboru
(1) Každý člen vlády je povinen neprodleně předložit návrh personální nominace
podle čl. 1 k posouzení Vládnímu výboru. Návrh obsahuje jméno, příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu navržené osoby, označení orgánu, ve kterém má
navržená osoba zastupovat stát, a důvody její personální nominace. K návrhu se
přikládá:
a) profesní životopis navržené osoby,
b) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání navržené osoby,
c) ověřená kopie dokladu o bezdlužnosti navržené osoby ne starší než 3 měsíce;
za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho
úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo,
1. u orgánů Finanční správy České republiky,
2. u orgánů Celní správy České republiky,
3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, nebo
4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
d) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

e) čestné prohlášení, že se zastupováním státu nedostane do střetu veřejného
zájmu se zájmy osobními, že proti jeho osobě nebylo zahájeno trestní stíhání a
že splňuje všechny požadavky předpokládané právním řádem pro danou
pracovní pozici,
f)

další doklady, vyplývá-li to z hodnotících kritérií podle odstavce 4.

(2) Vládní výbor návrh personální nominace podle čl. 1 projedná a zaujme k
němu stanovisko do 14 dnů.
(3) Vládní výbor přihlíží k zákonným požadavkům a k odborným a osobnostním
předpokladům navržené osoby pro výkon dané činnosti; přihlédne též k dosažené
kvalifikaci, délce odborné praxe, publikační činnosti, znalosti cizích jazyků a
podobně. Za tímto účelem provede s navrženou osobou pohovor. Vládní výbor je
dále oprávněn vyžádat si od předkladatele další podklady a informace k jeho
personální nominaci.
(4) Vládní výbor přijme hodnotící kritéria pro hodnocení navržených osob a
zveřejní je na internetové stránce Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad
vlády“).
(5) Nedošlo-li ke změně v údajích, které již byly Vládnímu výboru doloženy při
předchozí personální nominaci, lze při opakované personální nominaci téže navržené
osoby nahradit doklady podle odstavce 1 čestným prohlášením. Při opakované
personální nominaci může Vládní výbor od konání pohovoru podle odstavce 3
upustit.

Článek 3
Složení Vládního výboru
(1)

Vládní výbor se skládá ze 3 členů, které jmenuje a odvolává vláda.

(2) Členové Vládního výboru se navrhují tak, že 1 člena navrhuje předseda
vlády, 1 člena 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a 1 člena místopředseda vlády
a ministr životního prostředí.
(3) Předsedou Vládního výboru je ten člen, který byl jmenován na návrh
předsedy vlády.
(4)

Členství ve Vládním výboru je nezastupitelné.

Článek 4
Tajemník Vládního výboru
(1) Tajemníka Vládního výboru jmenuje předseda Vládního výboru; tajemník
není členem Vládního výboru.
(2) Tajemník Vládního výboru zajišťuje odborné, organizační a technické
zabezpečení činnosti Vládního výboru; odpovídá zejména za
a) shromáždění podkladů a informací potřebných pro činnost Vládního výboru,
b) zpracování podkladů pro jednání Vládního výboru,
c) zpracování návrhů stanovisek a dalších výstupů Vládního výboru,
d) zabezpečení běžné agendy Vládního výboru,
e) vypracování záznamů ze zasedání Vládního výboru a výroční zprávy o činnosti
Vládního výboru za uplynulý kalendářní rok1) a jejich uveřejňování
na internetových stránkách Úřadu vlády.

Článek 5
Pracovní komise
(1) Vládní výbor může podle potřeby zřídit pracovní komise složené z odborníků
pro oblasti manažerského řízení, ekonomie, práva nebo personalistiky. Vládní výbor
může na pracovní komisi přenést výkon svých činností uvedených v čl. 2 odst. 2 a 3,
s výjimkou zaujetí stanoviska k návrhu personální nominace.
(2)

Úkoly pracovní komisi ukládá Vládní výbor nebo předseda Vládního výboru.

(3) Při plnění úkolů pracovní komise spolupracuje s tajemníkem Vládního
výboru. Pro zabezpečení činnosti pracovních komisí se použije čl. 4 odst. 2 obdobně.
(4) Pracovní komise nemá vlastní Statut ani Jednací řád. Na jednání pracovní
komise se použije Jednací řád Vládního výboru přiměřeně.

1)

Usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 o Rozboru poradních a pracovních orgánů, ve znění
usnesení vlády ze dne 21. března 2018 č. 189, ke změně některých usnesení.

Článek 6
Jednací řád Vládního výboru
(1) Způsob jednání Vládního výboru, popřípadě jeho pracovních komisí, upraví
jeho jednací řád.
(2)

Jednací řád Vládního výboru a jeho změny schvaluje vláda.

Článek 7
Zabezpečení činnosti Vládního výboru
(1) Činnost Vládního výboru, popřípadě jeho pracovních komisí, zabezpečuje
Úřad vlády.
(2) Jednání Vládního výboru, popřípadě jeho pracovních komisí, se konají
zpravidla v zařízeních Úřadu vlády.
(3) Není-li činnost člena Vládního výboru nebo pracovní komise vykonávána
v rámci pracovního poměru k České republice, popřípadě v rámci služebního
poměru, může Úřad vlády se členem Vládního výboru nebo pracovní komise uzavřít
dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Odměna náleží ve výši schválené
vedoucím Úřadu vlády na návrh předsedy Vládního výboru.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
(1)

Tento Statut Vládního výboru nabývá účinnosti dnem jeho schválení vládou.

(2)

Změny Statutu Vládního výboru schvaluje vláda.

(3) Statut Vládního výboru je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu
vlády a v sídle Úřadu vlády; na internetové stránce se zveřejňuje vždy jeho platné
znění.

