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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 91 

 
Datum: 23.04.2019 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Karel Emmer 

 

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 Vojenský výzkumný 
ústav, s.p. Objektivním důvodem nominace je skutečnost, že nominant je odborníkem na 
koncepční a analytickou činnost v oblasti rozvoje schopností Ministerstva obrany zaměřenou na 
ochranu proti zbraním hromadného ničení. Nominant disponuje zkušenostmi jako národní expert 
v mezinárodním štábu NATO HQ v Bruselu pro oblast zaměřenou na proliferaci a ochranu proti 
zbraním hromadného ničení, dále má zkušenosti s řízením organizace a vedením lidí v národním 
i mezinárodním prostředí. 

Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru se svojí dosavadní profesní 
kariérou a zkušenostmi. Dále nominant představil profil státního podniku, do jehož dozorčí rady byl 
nominován, a to jak z hlediska historie podniku, tak i současného zaměření činnosti. Nominant 
rovněž seznámil Vládní výbor s hlavními oblastmi výzkumu a vývoje v rámci státního podniku, a to 
oblastmi chemického zabezpečení, elektronického boje, maskování a klamání a materiálového 
inženýrství. V závěru své prezentace nominant vytýčil hlavní cíle svého možného budoucího 
působení v rámci dozorčí rady, a to zejména rozvoj mezinárodní spolupráce s relevantními 
zahraničními organizacemi, ústavy a univerzitami primárně ze zemí NATO a EU s cílem širšího 
zapojení do řešení mezinárodních projektů a výměny informací, prohloubení spolupráce 
s americkou JPEO-CBRND a prohloubení spolupráce s DEU a FIN (FDRA). Nominant by dále rád 
zaměřil svoji činnost v dozorčí radě na oblast výzkumu a vývoje v oblasti CBRN Defence. 
V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant shrnul své úspěchy a neúspěchy v profesní 
kariéře a obeznámil Vládní výbor se svým názorem na zásadní rozdíly mezi svou tuzemskou 
profesní praxí a praxí na mezinárodním poli. Následně nominant zodpověděl dotazy na existenci 
strategického plánu výzkumu, personálního a finančního zabezpečení a existenci případných 
slabých stránek výzkumu. Dále byla nominantu položena otázka týkající se spolupráce 
s mezinárodními výzkumnými institucemi a nominant byl rovněž dotázán na problematiku 
implementace výsledků výzkumu do oblasti obrany. 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 Vojenský výzkumný ústav, s.p., souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
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Jednání skončilo v 10:50 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


