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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 23 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 10:23 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Zden ěk Čejdík 

Průběh projednávání: 
Zástupkyně předkladatele Ing. Marta Kopecká, ředitelka Odboru řízení organizace a 
dotací představila nominanta a uvedla, že se jedná o dlouhodobého zaměstnance 
Ministerstva obrany. Nominant je odborníkem na oblast nakládání s majetkem a své 
znalosti může uplatnit v dozorčí radě státního podniku (Vojenské lesy a statky ČR, s. p.). 
Následně nominant představil svoji profesní kariéru, zdůraznil své aktivity v oblasti 
nakládání s majetkem. Dále nominant uvedl, že je mu činnost státního podniku dobře 
známa. Nominant se podílel například na přípravě vnitřních předpisů státního podniku a 
již v současné době v rámci své dosavadní pracovní pozice připravuje podklady pro 
předsedu dozorčí rady. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Rozebírala se především jeho činnost 
do roku 1997, která nebyla z životopisu nominanta úplně zřejmá. Dále se diskutovaly 
okolnosti jeho odchodu z armády. Nominant popisoval, v čem spatřuje svojí hlavní roli 
v dozorčí radě. Oblast, které by se chtěl věnovat, je oblast nakládání s majetkem. 
Probíraly se jeho hlavní životní úspěchy i neúspěchy. Dále se hovořilo o studijních 
aktivitách nominanta uvedených v životopisu. Nominant nemá zkušenosti s krizovým 
řízením. V další části pohovoru se probíraly postupy nominanta při řešení konfliktů. 
Nominant též hovořil o své motivaci pro výkon funkce člena dozorčí rady. Jeho cílem je, 
aby hospodaření státního podniku bylo konáno k jeho prospěchu.  

Nominant se nepodílí na přípravě veřejných zakázek a není mu známo, že by u něho 
mohl existovat jakýkoliv potenciální střet zájmu. Nominant též nevystupoval v médiích 
v souvislost s jakoukoliv negativně vnímatelnou kauzou. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Vojenské lesy a statky ČR, a. s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 11:04 h. 

Zapsal: Mgr. Ji ří Gaňo, v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Zástupce Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 10:15 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Zden ěk Čejdík 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Zástupce Tajemnice výboru  

Ing. Marta Kopecká MO  

Ing. Zdeněk Čejdík   
 


