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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

Záznam z jednání č. 76 

 
Datum: 05.04.2018 
Čas: 15:40 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Zdeněk Jelínek 

 

Průběh projednávání: 

 

Bc. Lenka Voplatková, náměstkyně pro řízení Sekce vnějších vztahů v Ministerstvu dopravy, která 
zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra dopravy jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Řízení 
letového provozu ČR, s.p. Návrh na posouzení nominace je předkládán z toho důvodu, že 
dosavadní členové dozorčí rady navržení na obměnu jsou pověřeni jinou činností, která jim brání 
v řádném výkonu dané funkce. Zástupkyně předkladatele uvedla, že nominant disponuje 
rozsáhlými praktickými znalostmi a zkušenostmi, získanými dlouholetým působením v Odboru 
civilního letectví, přičemž je velmi dobře obeznámen s činností státního podniku i s ohledem na 
své působení v dozorčí radě tohoto podniku v letech 2003 až 2005. 

Nominant ve své prezentaci nejprve představil státní podnik, v jehož dozorčí radě by měl působit, 
dále shrnul své předpoklady pro výkon této funkce a seznámil Vládní výbor s vybranými 
ekonomickými daty, vztahujícími se k předmětnému státnímu podniku. Nominant byl v rámci 
pohovoru dotázán na názor, s jakými hlavními problémy se státní podnik v současnosti potýká a 
byl dále požádán o nastínění své osobní prognózy, jakým problémům by státní podnik mohl do 
budoucna čelit. Nominant rovněž odpověděl na dotazy týkající se úrovně a efektivity stávající 
spolupráce mezi státním podnikem a jednotlivými letišti na území České republiky. Další otázky 
směřovaly do environmentální oblasti, kdy nominant představil svůj názor na řešení otázky 
hlukového zatížení, způsobeného leteckým provozem a na dodržování emisních standardů, načež 
následoval dotaz na názor nominanta na způsob stanovení hlukových poplatků. Nominant dále 
specifikoval své dovednosti, jimiž disponuje a jež by mu měly pomoci k řádnému výkonu funkce 
člena dozorčí rady a konečně na jeho sebepojetí jakožto vedoucího pracovníka. Nominant byl v 
závěru rovněž konfrontován s otázkami, zda se výkonem funkce člena dozorčí rady nedostane do 
střetu zájmů a zda v minulosti nebyl objektem zájmu médií.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Řízení letového provozu ČR, s.p., souhlas. 

 

Hlasování: 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 
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Jednání skončilo v 16:15 h. 

 

 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v.r.   Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r. 
 tajemník výboru            předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


