
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 16114/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně 

RNDr. Josef Postránecký, místopředseda 

Bc. Eva Svobodová, MBA, členka 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen 

Jana Maxová, sekretariát 

Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

20. dubna 2021, jednání se uskutečnilo online prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo obrany 

Nominovaná osoba: 

Ing. Radek Musílek 

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

Vojenský technický ústav, s. p.  

Orgán: 

Dozorčí rada  



Průběh pohovoru: 

V úvodu pohovoru představil Mgr. Lukáš Klučka, ředitel Odboru dotací a řízení 
organizace Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, jakožto zástupce 
předkladatele, nominovanou osobu. Důvodem nominace je vysoká odborná 
způsobilost nominované osoby i její bohaté zkušenosti z působení v dozorčích 
radách. 
  
Úvodem své prezentace seznámila nominovaná osoba členy Výboru pro personální 
nominace s historií a současným stavem Vojenského technického ústavu, s. p. (dále 
jen „VTÚ“). Poté se zaměřila na přední oblasti výzkumu, vývoje a inovací VTÚ, mezi 
něž patří například technologie řízení letového provozu, bezpilotní systémy, 
výcvikové prostředky a simulační technologie, multispektrální optoelektronické 
senzory a jejich aplikace ve vojenství a další. Následně nominant uvedl zásadní a 
nejdůležitější úkoly VTÚ v současnosti, a to jak pro oblast podnikatelské činnosti, 
tak pro oblast vnitřního chodu a řízení VTÚ. V krátkosti též zmínil finanční a 
hospodářskou situaci VTÚ. Závěrem nominant přiblížil členům Výboru pro 
personální nominace své vnímání role člena dozorčí rady VTÚ.  
 
V rámci hodnotícího pohovoru byla nominovaná osoba dotázána, na kterou z dosud 
zastávaných pracovních pozic nejraději vzpomíná, ve které se cítila nejlépe. Dále 
nominant objasnil důvod jeho nominace do dozorčí rady Palivového kombinátu Ústí, 
s. p. Následně byla diskutována otázka možné spolupráce VTÚ s českými firmami 
po nákupu bojových vozidel BVP a zapojení VTÚ do testování těchto vozidel. Další 
dotaz směřoval do oblasti personálních kapacit VTÚ, konkrétně, zda má VTÚ 
dostatek kvalifikovaného personálu, jaký je jeho věkový průměr a zda se VTÚ daří 
získávat nové zaměstnance, zejména pak specialisty v oblasti výzkumu a vývoje.   
 
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce v dozorčí radě. 

 

 

 

Stanovisko 

 

Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady 
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň 
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání 
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla 
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její 
přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené 
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby 
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována. 



Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím 
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti 
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením 
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti 
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.  

Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem 
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované 
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové 
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při  výkonu 
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována. 
 
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných 
souvislostech Výbor pro personální nominace  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

 

 

Ing. Yvona Charouzdová, v. r.  

předsedkyně Výboru 
pro personální nominace 

 




