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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    16:46 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo obrany 

Posuzovaná osoba:  Plk. Ing. Miroslav Horáček  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru, nominant 
krátce představil své dosavadní profesní působení a poté i podnik, do jehož dozorčí rady je nominován 
(VOP CZ, s.p.), a to včetně problémů, se kterými se potýká. Nominant zná potřeby armády přímo 
z praxe, což je dle jeho slov výhodou i pro jeho potenciální působení v dozorčí radě. Jeho hlavním 
motivem pro tuto činnost je snaha, aby bylo sdílené know-how mezi opravárenským podnikem a 
armádou, aby byla kvalita opravárenských služeb cítit v rámci zpětné vazby u armády, která má služby 
využívat.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, který se dle svých slov většinou pohyboval 
v oblasti logistiky a v technických oborech. Nominant popsal i svoje zkušenosti ze zahraničních misí, 
popsal odlišný způsob, jakým se tam pracuje. Nominant popsal svoje největší pracovní úspěchy.  U 
svých spolupracovníků oceňuje otevřenost, férovost a čestné jednání, což jsou podle něj stěžejní 
vlastnosti pro efektivní fungování pracovního kolektivu. Problémem je dle názoru nominanta situace, 
kdy chybí týmová spolupráce.  Z personálního pohledu jsou dle názoru nominanta v podniku, do jehož 
dozorčí rady je nominován, kvalitní zaměstnanci.  Svůj přínos při svém působení v dozorčí radě vidí 
nominant v tom, že je dobře zorientován v opravárenských službách, na to navazujících nákupech a 
obchodování, čímž by mohl přispět k efektivnímu fungování podniku a kvalitní spolupráci s armádou. 
Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku VOP CZ, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 17:27 hod. 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.   Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                Tajemnice výboru                    Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    16:45 hod 

Předkladatel:   MO 

Posuzovaná osoba:  plk. Ing. Miroslav Horáček 

 

Přítomni: 

Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Marta Kopecká MO  

plk. Ing. Miroslav Horáček   

   

   

   

   

   

 


