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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 55 

Datum: 25.10.2016 
Čas: 20:25 h 
Předkladatel:  M0 
Posuzovaná osoba: plk. gšt. Ing. Radek Černý, MSS 

Průběh projednávání: 

Ing. Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací 
Ministerstva obrany, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady podniku 
Vojenský výzkumný ústav, s.p. Nejprve představil specifika, důležitost a poslání podniku a s tím 
spojený důvod pro tento konkrétní návrh nominace. Vyzdvihl úspěchy podniku v oblasti 
výzkumných a vývojových prací včetně mezinárodní spolupráce, provozování výcvikového a 
zkušebního pracoviště. Představil nominanta a vyzdvihl jeho odborné kvality a pracovní 
zkušenosti, zejména v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany, a také s vedením a řízením 
vojenských jednotek a obranné strategie. Následně nominant ve své prezentaci představil státní 
podnik Vojenský výzkumný ústav, s.p., včetně jeho historie, charakteristiky a zaměření. Svoji 
představu činnosti v dozorčí radě vidí v zaměření se na zúročení dosavadních profesních 
zkušeností ve prospěch podniku a státu, a získání dalších. Rád by přispěl k zajištění personální 
stability podniku k udržení a rozvoji jeho odborných kvalit. Chce být u dalšího směřování podniku 
v oblasti výzkumu a vývoje tak, aby se potřeby rezortu obrany a armády promítaly do programů 
výzkumu a vývoje či podpůrných činností. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky zaměřené na vývoj zaměstnanosti a hospodaření v tomto státním podniku. 
Dále nominant provedl svým profesním životopisem. Zamyslel se nad tím, co se mu podařilo 
uplatnit v praxi ze studia v zahraničí. Rozebíralo se také nominantovo působení na několika 
zahraničních misích. Na otázku, co považuje za své největší profesní či životní úspěchy mimo jiné 
odpověděl, že jedním z úspěchů je pro něj možnost vést lidi a přispět k jejich rozvoji a k rozvoji 
svěřené oblasti. Nominant jmenoval, jakým způsobem se snaží rozvíjet své podřízené. Nominant 
vyzdvihl význam vzdělávání pro další uplatnění, sám se snaží být příkladem. Otázky padaly i na 
řešení největších krizí, které nominant vedl. Dotazy padaly také na složení stávající dozorčí rady 
včetně toho, kolik má členů, a jak často se schází. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat 
svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. Nominant rovněž u 
sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě podniku 
Vojenský výzkumný ústav, s.p., považuje využití dosavadních zkušeností ve prospěch podniku, 
armády a dalších partnerů podniku. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Vojenský výzkumný ústav, s.p.,  souhlas. 

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

Jednání skončilo v 21:05 h. 
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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: 25.10.2016 
Čas: 19:45 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: plk. gšt. Ing. Radek Černý, MSS 

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  

Ing. Tomáš Kuchta MO  
plk. gšt. Ing. Radek Černý, 
MSS   
 




