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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 94 

 
Datum: 27.06.2019 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Antonín Němec, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Ing. Jaroslav Kubovic, vedoucí Oddělení Majetkových investic Ministerstva průmyslu a obchodu, 
který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministra průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního 
podniku Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p. Objektivním důvodem 
nominace jsou podle předkladatele zkušenosti nominanta jakožto manažera a dlouholetého 
zaměstnance Oddělení zakladatelských činností a majetkových účastí. Nominant je podle 
předkladatele specialistou v oblasti nakládání s majetkem státu. 

Ve své prezentaci nominant nejprve členy Vládního výboru seznámil se základními údaji o státním 
podniku, do jehož dozorčí rady byl nominován a následně představil historii státního podniku. 
V další části prezentace se nominant věnoval jednotlivých činnostem státního podniku, a to 
s činností materiálové a výrobkové zkušebny, s oblastí posuzování shody a certifikace, znaleckou 
expertní a posudkovou činností a s oblastí výzkumu, vývoje a výroby. V závěrečné části 
prezentace nominant představil hospodářské výsledky státního podniku a rozvojový program do 
roku 2020. V rámci pohovoru vedeného členy Vládního výboru byl nominant dotázán na hlavní 
úspěchy a neúspěchy v dosavadní profesní kariéře. Další otázka se týkala jeho budoucí role 
v dozorčí radě. Nominant byl rovněž dotázán na možnosti mezinárodní spolupráce státního 
podniku, spolupráci s českým průmyslem a problematiku trvale udržitelné výstavby. V posledním 
bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové možnosti.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 08:20 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


