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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 97 

Datum: 23.09.2019 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Lukáš Trsek 

Průběh projednávání: 

JUDr. Martina Děvěrová, státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu, která zastupovala 
předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
průmyslu a obchodu opakovaně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčích rad: 

- státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. 

- státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p. 

- státního podniku ČPP Transgas, s.p.  

- státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

Objektivním důvodem opakovaných nominací je skutečnost, že nominant je zkušeným manažerem 
s dlouholetými zkušenostmi v oblasti řízení strategických společností. 

Ve své úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru s působností 
jednotlivých státních podniků, do jejichž dozorčích rad byl nominován a následně prezentoval 
stručný přehled aktuálních výsledků hospodaření těchto státních podniků. V závěru své prezentace 
nominant představil své vize případného působení v rámci dozorčích rad, mezi nimiž figuruje 
aplikace znalostí a zkušeností z dosavadního působení v orgánech státem vlastněných subjektů, 
užší spolupráce mezi managementem, dozorčí radou a vlastníkem, efektivnější činnost dozorčí 
rady a zaměření se na strukturu a účelnost nákladů. V rámci hodnotícího pohovoru byly členy 
Vládního výboru nominantu položeny dotazy směřující ke zjištění výsledků dosavadního působení 
nominanta v dozorčích radách a k jeho představě o budoucím směřování státních podniků, do 
jejichž dozorčích rad byl nominován. 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 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., souhlas.  

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p., souhlas.  

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku ČPP Transgas, s.p., souhlas.  

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
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Jednání skončilo v 11:00 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


