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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 91 

Datum: 23.04.2019 
Čas: 11:10 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Bc. Milan Kerber, MBA 

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 Vojenské lesy a statky 
ČR, s.p. Objektivním důvodem nominace je skutečnost, že nominant disponuje zkušenostmi se 
zajišťováním rozpočtového procesu svěřených kapitol státního rozpočtu, zkušenostmi s přípravou 
legislativních materiálů včetně zpracování stanovisek k nim a zkušeností s participací na formulaci 
koncepčních dokumentů v oblasti obrany a bezpečnosti. 

Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru se základním posláním 
státního podniku, do jehož dozorčí rady byl nominován a s předmětem jeho činnosti. Dále se 
zaměřil na strukturu státního podniku a představil výsledky jeho hospodaření v průběhu let 2005 až 
2018. Nominant rovněž otevřel otázku nahodilé těžby dříví a změny struktury dřevinné sklady při 
obnově lesních porostů a prezentoval též charakteristiku roku 2018 z pohledu činnosti státního 
podniku a informoval o opatřeních, jež byla v uplynulém roce přijata, přičemž avizoval i plánovaná 
opatření pro rok 2019. V závěru své prezentace nominant uvedl, že mezi hlavní cíle jeho 
případného působení v dozorčí radě patří spolupráce na rozvoji státního podniku a přispění k jeho 
dlouhodobému rozvoji a stabilitě.  V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant 
zodpověděl dotazy směřující k jeho předchozí profesní kariéře a zkušenostem, jež bude moci 
v dozorčí radě uplatnit. Další okruh dotazů se týkal přístupu nominanta k problematice klimatických 
změn a jejich řešení z pohledu ekonomického, byl rovněž dotázán na existenci klimatické strategie 
ve státním podniku a na případnou meziresortní spolupráci na řešení klimatické otázky.  
V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 11:30 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


