Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 89

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

23.01.2019
09:00 h
MO
JUDr. Filip Gantner

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 odborníkem v rámci přípravy
právních analýz a stanovisek k návrhům a účinnému znění ústavních zákonů, interních předpisů
Ministerstva obrany a ke strategickým dokumentům. Podle předkladatele má nominant zkušenosti
s komplexním poradenstvím v oblasti státních podniků, s právem veřejných zakázek a unijním
právem, správním řízením a soudním řízením správním, a konečně disponuje zkušenostmi
v oblasti práva občanského, a to jak hmotného, tak i procesního.
Nominant ve své úvodní prezentaci shrnul svoje pracovní zkušenosti. Dále stručně představil státní
podnik, do jehož dozorčí rady byl nominován, a to zejména jeho historii, výsledky hospodaření,
personální obsazení, územní působení státního podniku a portfolio jeho služeb. Následně
nominant představil své vize působení v dozorčí radě státního podniku, kdy zejména zdůraznil
zajišťování kontroly nad řádným hospodařením a přípravu transformace zaměření státního podniku
na moderní západní techniku. V rámci pohovoru s členy Vládního výboru byl nominant dotázán na
své předchozí profesní zkušenosti, ať již ze soukromé sféry nebo z veřejného sektoru a na
manažerské dovednosti. Další otázky směřovaly na názor nominanta na řešení starých smluvních
závazků státního podniku, přechod státního podniku na nové technologie a možnosti působení
státního podniku v mezinárodním prostředí. Předmětem dotazů byla rovněž oblast výběrových
řízení, resp. veřejných zakázek, oblast environmentální ve vztahu k činnosti podniku
a v neposlední řadě též otázky týkající se konkrétních představ nominanta o jeho možné budoucí
roli, jakožto člena dozorčí rady. 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 09:25 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru
Příloha
Prezenční listina

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

