
                                                                                                             Příloha č. 1                                                                                              

k usnesení vlády 

ze dne 27. ledna 2020 č. 82 

 

STATUT  

Výboru pro personální nominace 

  

schválený usnesením vlády České republiky ze dne 27. ledna 2020 č. 82 na základě § 3 

odst. 1 a § 9 odst. 3 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů 

právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Zřizuje se Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) jako poradní orgán vlády 

České republiky (dále jen „vláda“) pro posuzování nominací osob, které mají být ze 

strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů 

a) obchodní společnosti, v níž má stát majetkovou účast, 

b) státního podniku, nejde-li o státní podnik, jehož právní poměry se dosud řídí zákonem 

č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, 

c) národního podniku a  

d) státní organizace Správa železnic, 

(dále jen „právnické osoby s majetkovou účastí státu“). 

 

Článek 2 

Působnost Výboru 

(1) Výbor posuzuje nominace konkrétních osob do funkcí v právnické osobě 
s majetkovou účastí státu předložené jednotlivými ministerstvy, do jejichž působnosti 
právnická osoba s majetkovou účastí státu spadá (dále jen „návrh nominace“). Ministerstvo 
může Výboru předložit i vyšší počet návrhů nominací na tutéž funkci v právnické osobě 
s majetkovou účastí státu.   

(2) Návrh nominace obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a 
místo trvalého pobytu navržené osoby a označení funkce, do níž je osoba nominována. 
Součástí návrhu nominace je vždy i profesní životopis navržené osoby. 

(3) Pokud se Výboru předkládá návrh nominace, na níž bylo konáno výběrové řízení 
podle § 10 odst. 1 až 3 nominačního zákona, k návrhu nominace se dále předkládá 

a) kopie oznámení o zahájení výběrového řízení včetně podmínek pro výkon funkce 

stanovených ministerstvem, 

b) kopie všech podkladů, které uchazeč předložil ve výběrovém řízení a 

c) záznam o výběrovém řízení a jeho průběhu. 

(4) Pokud se Výboru předkládá návrh nominace, na níž nebylo konáno výběrové řízení, 
k návrhu nominace se dále předkládá 

a) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání navržené osoby, 



b) potvrzení o bezúhonnosti navržené osoby podle § 17 nominačního zákona, ne starší 

než 3 měsíce přede dnem předložení návrhu nominace Výboru; jsou-li doklady 

potvrzující bezúhonnost v jiném než českém jazyce, předkládají se v originále a 

současně v překladu do českého jazyka,  

c) potvrzení o bezdlužnosti navržené osoby podle § 18 nominačního zákona, ne starší 

než 3 měsíce přede dnem předložení návrhu nominace Výboru; jsou-li doklady 

potvrzující bezdlužnost v jiném než českém jazyce, předkládají se v originále a 

současně v překladu do českého jazyka, 

d) ověřená kopie dokladu o tom, že je navržená osoba způsobilá seznamovat se 

s utajovanými informacemi v souladu se zákonem upravujícím ochranu utajovaných 

informací, je-li pro výkon funkce požadována, 

e) čestné prohlášení navržené osoby o tom, že je plně svéprávná, 

f) informace o tom, zda pro výkon funkce jsou jiným právním předpisem či 

v zakladatelském právním jednání právnické osoby s majetkovou účastí státu 

stanoveny zvláštní podmínky či požadavky. 

(5) Výbor si může od ministerstva vyžádat další podklady nebo informace za účelem 
posouzení návrhu nominace konkrétní osoby. Současně stanoví lhůtu, do kdy mají být tyto 
dodatečné podklady nebo informace předloženy. Do dne doručení vyžádaných podkladů 
nebo informací neběží lhůta pro projednání návrhu nominace podle článku 3 odstavce 1 
tohoto Statutu. 

Článek 3 

Projednání návrhu nominace 

 

(1) Výbor návrh nominace projedná do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu 
nominace, který obsahuje všechny stanovené náležitosti, Výboru a tento návrh odmítne nebo 
k němu zaujme stanovisko. 

(2) Výbor návrh nominace odmítne, pokud nominovaná osoba 

a) nedosáhla věku 25 let, 

b) není plně svéprávná, 

c) není bezúhonná ve smyslu § 17 nominačního zákona nebo není bezdlužná ve 

smyslu § 18 nominačního zákona, 

d) není způsobilá seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu se zákonem 

upravujícím ochranu utajovaných informací, je-li pro výkon funkce požadována, 

e) nebyla uchazečem výběrového řízení pro výkon funkce v řídícím orgánu 

právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo její přihláška byla vyloučena 

podle § 12 odst. 2 nominačního zákona; to neplatí, nebylo-li konáno výběrové 

řízení z důvodu naléhavosti podle § 10 odst. 4 nominačního zákona nebo 

f)    nesplňuje ministerstvem stanovené podmínky pro výkon funkce v podobě 

příslušného stupně vzdělání a odpovídající praxe v požadovaném oboru, bylo-li 

konáno výběrové řízení. 

(3) Nebyl-li návrh nominace odmítnut podle odstavce 2 tohoto článku, Výbor k němu 
zaujme stanovisko, ve kterém nominaci osoby doporučí nebo nedoporučí. 

(4) Při posuzování návrhu nominace Výbor přihlíží k podmínkám pro výkon funkce 
stanoveným příslušným ministerstvem, k požadavkům stanoveným právním předpisem, 
k požadavkům obsaženým v zakladatelském právním jednání právnické osoby s majetkovou 



účastí státu a k odborným a osobnostním předpokladům navržené osoby pro výkon funkce. 
Za tímto účelem provede s navrženou osobou pohovor. 

(5) Výbor si může k posouzení návrhu nominace za účelem posouzení odborných 
předpokladů navržené osoby přizvat třetí nezávislou osobu. 

(6) O konání a průběhu pohovoru se pořizuje písemný záznam, který obsahuje alespoň 
náležitosti uvedené v § 15 odst. 5 nominačního zákona. Tento záznam Výbor neprodleně, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jednání Výboru, zašle ministerstvu. 
Bezprostředně poté, co dojde ke jmenování nebo navržení nominované osoby do funkce, 
zveřejní Výbor písemný záznam a profesní životopis navržené osoby na internetových 
stránkách vlády.  

Článek 4 

Složení Výboru 

(1) Výbor má minimálně 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda.  

(2) Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která ke dni jmenování splňuje 
podmínky uvedené v § 6 odst. 1 nominačního zákona. 

(3) Funkční období člena Výboru trvá 5 let. Opakované jmenování je možné. 

(4) Zánik výkonu funkce člena Výboru upravuje § 7 nominačního zákona. 

(5) Členství ve Výboru je nezastupitelné. 

(6) Členové Výboru ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Výboru. Způsob 
volby předsedy a místopředsedy Výboru stanoví Jednací řád Výboru. 

(7) Členství ve Výboru je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovní poměr nebo 
služební poměr k České republice.  

Článek 5 

Zabezpečení činnosti Výboru a náklady na činnost Výboru 

(1) Činnost Výboru odborně, organizačně, finančně a technicky zabezpečuje Úřad 

vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) zpravidla ve svých zařízeních, a to 

prostřednictvím příslušného útvaru. 

(2) Členům Výboru poskytuje Úřad vlády odměnu za výkon veřejné funkce ve výši 

schválené vládou a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených 

zákoníkem práce. 

Článek 6 

Jednací řád Výboru 

(1) Jednací řád Výboru upravuje způsob volby předsedy a místopředsedy Výboru, 

způsob svolávání zasedání Výboru, průběh jednání a rozhodování Výboru a další 

podrobnosti. 

(2) Jednací řád Výboru a jeho změny schvaluje vláda. 



Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tento Statut Výboru nabývá účinnosti dnem jeho schválení vládou. 

(2) Změny Statutu Výboru schvaluje vláda. 

(3) Platné znění Statutu Výboru a seznam členů Výboru v rozsahu jméno, popřípadě 

jména, příjmení, rok narození a profesní životopis jsou přístupné veřejnosti na internetových 

stránkách vlády; na internetových stránkách se zveřejňuje vždy platné znění Statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


