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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 50 

Datum: 14.06.2016 
Čas: 19:51 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Robert Benson Bullock 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady společnosti Český Aeroholding, a.s. Důvodem pro návrh nominace je nutnost výměny 
stávajícího člena a záměr ministra na posílení odborného zastoupení v dozorčí radě. Vyzdvihl 
rozsáhlé celoživotní zkušenosti nominanta v oblasti letectví prokazatelné zastávanými profesními 
funkcemi. Následně nominant ve své prezentaci představil své zkušenosti v oblasti letectví a 
zkušenosti s vedením letišť po celém světě včetně dlouholeté praxe ve vyšších vedoucích pozicích 
na letištích v Severní Americe, Střední Americe, Jižní Americe, Austrálii a Evropě a dlouholeté 
praxe s řízením skupiny letišť. Svůj přínos ve funkci člena dozorčí rady spatřuje ve znalosti 
osvědčených postupů v oblasti plánování, rozvoje, provozu a ostatních funkcí letišť. V další části 
své prezentace se nominant zaměřil na současný stav trhu a předpokládaný růst poptávky po 
letecké dopravě ve světě, v Evropě a v Praze. V návaznosti na snahu vyhovět prognóze vývoje 
poptávky po letecké dopravě je nutné dle slov nominanta zdvojnásobení kapacity letiště v Praze.  
Uplatnění svých mnohaletých zkušeností z řízení letišť po celém světě vidí při nastavování 
procesů při plánování rozšíření kapacity letiště. Nominant zároveň popsal i kritéria plánování, mezi 
něž patří mimo jiné i maximalizace využití současné infrastruktury. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na otázky zaměřené na stav letiště v Praze, vyzdvihl technickou vybavenost letiště a 
stav údržby, vypíchl nutnost zaměřit se na budování kapacity letiště. Následně nominant provedl 
svým profesním životopisem, blíže pohovořil o některých konkrétních pracovních pozicích. Za 
jeden ze svých největších úspěchů označil, že jej práce naplňovala a dělala šťastným včetně toho, 
že byl dosazován do pracovních pozic, které vyžadovaly silné vedení. Následovaly otázky z oblasti 
řízení lidí. Nominant popsal své zkušenosti z manažerského vedení řízení letišť po celém světě. 
Probíralo se složení a fungování stávající dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se 
schází, jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio a jakým způsobem nominant plánuje 
pracovat s předkládanými materiály na jednání dozorčí rady vzhledem k jazykovému vybavení. S 
ujištěním zástupce předkladatele nominant uvedl, že vzhledem k plánovanému složení dozorčí 
rady je předpokladem vést jednání dozorčí rady v anglickém jazyce a materiály předkládat 
v anglickém jazyce s českým překladem. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro 
povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a vyloučil riziko střetu zájmů při jeho 
působení v dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje příležitost 
ponořit se do svých mnohaletých zkušeností z oblasti letectví a řízení letišť a využít je v široké 
perspektivě ku prospěchu letiště v Praze.  

Jednání bylo vedeno v českém jazyce, z a do angličtiny bylo zajištěno tlumočení. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Český Aeroholding, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 21:15 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: 14.06.2016 
Čas: 19:30 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Robert Benson Bullock 

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. Ondřej Landa  MF  

Robert Benson Bullock   

PhDr. Ilona Šprcová tlumočení  
 




