VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 6617/2021-UVCR
ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU

Členové Výboru přítomní pohovoru:
Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně
RNDr. Josef Postránecký, místopředseda
Mgr. František Bublan, člen
Ing. Petr Špirhanzl, člen
Jana Maxová, sekretariát
Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
18. února 2021, jednání se uskutečnilo online prostřednictvím platformy Webex
Předkladatel:
Ministerstvo obrany
Nominovaná osoba:
Ing. Petr Novotný
Právnická osoba s majetkovou účastí státu:
Vojenský technický ústav, s. p.
Orgán:
ředitel

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. Jako důvod nominace uvedl naléhavou potřebu
obsadit uvolněné místo ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. (dále jen
„VTÚ“), aby bylo i nadále zajištěno kontinuální řízení podniku a zabezpečeno plnění
strategických funkcí státu. Mgr. Klučka dále uvedl, že nominovaná osoba splňuje
všechny předpoklady pro výkon funkce ředitele VTÚ včetně požadované
bezpečnostní prověrky.
Úvodem své prezentace seznámila nominovaná osoba členy Výboru pro personální
nominace se svým osobním i profesním profilem a blíže popsala činnost, jež
vykonává v rámci svého působení ve funkci ředitele odštěpného závodu
Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany. Poté se nominant
zaměřil na ekonomické ukazatele, přičemž zdůraznil kladné hospodářské výsledky
po dobu jeho působení ve funkci ředitele. V další části prezentace pak nominant
představil své vize pro působení ve VTÚ, jež se týkají zejména udržení
nastoupených trendů a rozvoje spolupráce s externími subjekty či krátkodobých a
střednědobých cílů vnitřního rozvoje podniku.
V rámci hodnotícího pohovoru nominovaná osoba zodpověděla otázku týkající se
využití charakteristických vlastností pilota na pozici ředitele VTÚ a zhodnocení
vlastního manažerského stylu. Následoval dotaz související s obchodní činností
VTÚ, konkrétně zda by nominant v takto nastaveném trendu pokračoval i v případě
svého jmenování do funkce ředitele. Dále byla diskutována otázka současného
postavení VTÚ na trhu ve vztahu ke konkurenci a posílení dalších odvětví, například
výroba dronů a možnosti jejich širšího využití. Nominant též odpověděl na další
dotazy týkající se využití zkušeností ze svého působení u Armády ČR v rámci své
stávající pozice a jejich přenosu do pozice, na kterou je navržen.
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro
řádný výkon funkce ředitele.

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

