Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 89
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

23.01.2019
09:30 h
MO
plk. Ing. Miloslav Synek

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 LOM PRAHA, s.p.
Objektivním důvodem nominace je skutečnost, že nominant je náčelníkem vrtulníkového
a dopravního letectva Odboru rozvoje vzdušných sil, je odborníkem na leteckou techniku a přímo
se podílí na rozvoji vrtulníkového a dopravního letectva. Nominant má zkušenosti ze zahraničních
misí v Afgánistánu a zahraničního pracoviště NATO v SHAPE. Disponuje rovněž zkušenostmi
s procesním řízením v oblasti letectva a s problematikou týkající se spolupráce Armády České
republiky se státním podnikem, do jehož dozorčí rady byl nominován v oblasti leteckého výcviku
a zabezpečování provozu letecké techniky.
Nominant ve své úvodní prezentaci shrnul svoje dosavadní profesní zkušenosti a představil státní
podnik, do jehož dozorčí rady byl nominován z hlediska zaměření činnosti, zázemí státního
podniku a portfolia služeb. Nominant seznámil Vládní výbor velmi podrobně s jednotlivými úseky
služeb poskytovaných státním podnikem a představil hlavní priority dalšího rozvoje státního
podniku. V závěru své prezentace nominant seznámil členy Vládního výboru se svými vizemi
možného budoucího působení v dozorčí radě státního podniku. V rámci pohovoru s členy Vládního
výboru byl nominant dotázán na své úspěchy a neúspěchy v dosavadní profesní kariéře a způsob
vedení týmu v prostředí Armády České republiky. Další otázky směřovaly do problematiky
přechodu státního podniku na nové technologie a s tím související představu nominanta o jeho
vlivu, jakožto možného člena dozorčí rady, na tento proces. Nominant čelil rovněž otázkám
zaměřeným na problematiku výběru obchodních partnerů a personální stav státního podniku.
Nominant dále zodpověděl otázky týkající se dopadů činnosti státního podniku do environmentální
sféry. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.
Na otázku, zda byl nominant v minulosti objektem negativních zpráv v médiích nominant
odpověděl záporně.
Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady
státního podniku LOM PRAHA, s.p., souhlas.
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 10:00 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předseda výboru

