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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 91 

 
 
Datum: 23.04.2019 
Čas: 10:50 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Forin 

 

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 VOP CZ, s.p. 
Objektivním důvodem nominace je skutečnost, že nominant má zkušenosti v oblasti hospodaření 
s majetkem státu, disponuje zkušenostmi s komplexní koordinací a metodickým usměrňováním 
jednotného výkonu vlastnických práv u státního podniku, do jehož dozorčí rady byl nominován 
a má rovněž zkušenosti a znalosti v oblasti provozu pásové a kolové bojové pozemní techniky 
AČR.  

Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru s historií státního podniku, do 
jehož dozorčí rady byl nominován, představil jeho tradice a know-how a stručně nastínil strategii 
vyzbrojování do roku 2025. Dále se nominant zaměřil na popis současného personálního 
a ekonomického stavu státního podniku a nastínil též poměr civilní a speciální výroby realizované 
státním podnikem v průběhu let 2012 – 2018, s výhledem do roku 2019. Nominant následně 
seznámil Vládní výbor s hlavními oblastmi činnosti státního podniku, tedy oblastí obrany 
a bezpečnosti obecně, konkrétně pak projektu náhrady BVP a dalšími vývojovými projekty 
vojenské i civilní techniky. Nominant nastínil své vize budoucího působení v dozorčí radě, mezi 
něž patří naplňování rozhodnutí zakladatele o strategickém rozvoji podniku, řešení zásadních 
otázek koncepce rozvoje podniku, zejména strategie rozvoje výroby a služeb, zajištění kontroly 
nad řádným hospodařením s majetkem státu a vytváření podmínek pro zapojení podniku do 
zakázek na zajištění životního cyklu vojenské techniky. V průběhu pohovoru s členy Vládního 
výboru nominant nejprve shrnul své úspěchy a neúspěchy v profesní kariéře. Následovala otázka 
týkající se stávajícího poměru civilní a armádní výroby a možné prognózy do budoucna. Nominant 
rovněž čelil dotazům týkajícím se podpory civilní a speciální výroby, podpory strategie státního 
podniku ze strany jeho zakladatele a zabezpečení v oblasti personální a ekonomické. 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 VOP CZ, 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 11:10 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


