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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 91 

Datum: 23.04.2019 
Čas: 11:30 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Šabata 

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 technický 
ústav, s.p. Objektivním důvodem nominace je skutečnost, že nominant má zkušenosti se 
zabezpečením rozpočtového procesu svěřených kapitol státního rozpočtu, s odpovědností za 
oblast programového financování a dále disponuje zkušenostmi s přípravou legislativních 
materiálů a zpracování stanovisek k nim. 

Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru se svojí dosavadní profesní 
kariérou. Dále se zaměřil na prezentaci státního podniku z hlediska předmětu činnosti, 
organizačního uspořádání a další podstatných údajů o profilu státního podniku. V závěru své 
prezentace nominant představil svoji osobní vizi působení v rámci dozorčí rady, kdy uvedl, že se 
zaměří na ovlivňování a posuzování víceleté strategie rozvoje státního podniku, podporu užší 
spolupráce se zakladatelem státního podniku a aktivní spolupráci s vedením státního podniku, 
reprezentovaným zejména jeho ředitelem. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant 
zodpověděl dotazy zaměřené na jeho zkušenosti s krizovým managementem a jeho budoucí role 
v rámci dozorčí rady. Další dotazy Vládního výboru pak směřovaly ke strategickým záměrům státu 
v souvislosti s činností státního podniku. 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 technický ústav, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 11:50 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


