
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 82 

 
Datum: 21.08.2018 
Čas: 08:25 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: plk. gšt. Ing. Zbyněk Hubálek 

Průběh projednávání: 

Ing. Marta Kopecká, ředitelka Odboru řízení organizací Ministerstva obrany, která zastupovala 
předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
obrany jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Vojenského technického 
ústavu, s.p. Objektivním důvodem nominace jsou zkušenosti s řízením, velením a zajišťováním 
úkolů Armády České republiky a Ministerstva obrany prostřednictvím Agentury komunikačních 
a informačních systémů a zkušenosti v oblasti potřeb pozemní techniky z hlediska komunikačních 
a informačních technologií. Je členem dozorčí rady státního podniku od 1. září 2012.   

Nominant ve své úvodní prezentaci shrnul svoje pracovní zkušenosti. Dále se věnoval projektům, 
jejichž realizace se zúčastnil, a to tuzemským i zahraničním. V závěru své prezentace pak 
nominant shrnul cíle svého případného dalšího působení v rámci dozorčí rady státního podniku. 
Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominat nejprve odpovídal 
na dotazy směřující do jeho předešlé profesní kariéry. Byl dotazován například na své působení na 
jednotlivých pozicích v rámci své kariéry či na své úspěchy v rámci dosavadního působení 
v dozorčí radě státního podniku. Dále byl nominant dotázán na téma strategie státního podniku 
a stabilizace jeho portfolia a personálu. Nominant byl rovněž postaven před otázku vymezení 
oblastí, v nichž může státní podnik vyniknout v rámci mezinárodního propojení. V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů. Na otázku, zda byl nominant v minulosti 
objektem negativních zpráv v médiích nominant odpověděl záporně.  

 

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

 
 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 08:55 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

 

Příloha 
Prezenční listina 


