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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 28 

Datum: 07.04.2015 
Čas: 11:52 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: plk. Ing. Karel Huleja 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Tomáš Kuchta, náměstek 
ministra obrany, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, 
kam je nominován (Vojenský výzkumný ústav, s. p.). Nominant shrnul základní milníky 
své kariéry (chemická logistika, následně specializované štáby) včetně své dřívější 
spolupráce s podnikem, do jehož dozorčí rady je aktuálně nominován. Zmínil i zkušenosti 
s testováním přístrojů v zahraničí. Nominant by rád dohlédl na efektivitu podniku (např. 
v oblasti organizace vzdělávání, hospodaření s majetkem atp.) Nominant chce rozvíjet 
dlouhodobou spolupráci státu s podnikem tak, aby podnik přispíval k rozvoji výzkumu ve 
prospěch armády ČR, chce přispět k rozvoji chemického vojska. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
konkrétní pracovní pozice zastávané nominantem, včetně jeho spolupráce na misích 
operujících v zahraničí. Nominant popsal své největší pracovní úspěchy, zamyslel se i 
nad neúspěchy. Nominant popsal způsob, jakým řídí pracovní kolektiv, jakým řeší krizové 
situace. Nominant se zamyslel nad důležitostí celoživotního vzdělávání včetně toho, co 
mu aktuálně v oblasti, ve které působí, chybí. Dotazy padaly na dozorčí radu, kam je 
nominován (kolik má členů, za koho, jak často se schází atp.). Nominant deklaroval, že při 
jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na 
časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Vojenského výzkumného ústavu, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 12:39 h. 

 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 07.04.2015 
Čas: 11:45 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: plk. Ing. Karel Huleja 

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. Tomáš Kuchta MO  

plk. Ing. Karel Huleja   
 


