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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 28 

Datum: 07.04.2015 
Čas: 09:39 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Tomáš Kuchta 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru 
strategických majetkových účastí, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčích 
radách podniků, kam je nominován (LOM Praha, s. p., Vojenský technický ústav, s. p.). Nominant 
se při svém aktuálním působení zaměřuje na podporu obranného průmyslu a řízení strategických 
podniků. Podniky jsou dle jeho slov důležité zejména ze strategického hlediska (Vojenský 
technický ústav, s.p. představuje centrum odbornosti, LOM Praha, s.p. je unikátní co do kvality 
služeb, těší se dobré pověsti), a to hlavně pro vedení efektivní strategické ekonomické diplomacie 
v dané oblasti. Situace v podnicích, do jejichž dozorčích rad je nominován, nebyla dle jeho slov 
dobrá, chyběla důvěra mezi podniky a zakladatelem. Jedná se o unikátní pracoviště, postupně se 
dle slov nominanta  zlepšují i jejich ekonomické výsledky. Svoji roli v dozorčí radě vidí v posílení 
kontroly a informovanost o tom, co se v daných podnicích děje. Nominant dále zmínil také  
absolvování zahraničních stáží a řízení zahraniční výrobní firmy, tudíž má dle svých slov 
zkušenosti, jak založit firmu či rozjet výrobu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace padaly dotazy na 
diplomatické zaměření nominanta, jeho motivaci pro práci ve státní sféře, včetně jeho přechodu na 
ministerstvo obrany. Nominant popsal své největší úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Dle 
názoru nominanta je pro něj zahraniční zkušenost důležitá, dává mu šanci podívat na věci 
z většího nadhledu. Nominant popsal své zkušenosti s řízením pracovního kolektivu, důležité je dle 
jeho slov obklopit se kvalitními lidmi, na které se lze spolehnout. Dotazy padaly na dozorčí rady, 
kam je nominován (kolik mají členů, za koho, jak často se scházejí atp.) Nominant vidí svoji 
klíčovou roli v případě dozorčí rady podniku LOM Praha, s.p., v oblasti zahraniční spolupráce, 
pomáhat se získáváním určitých licencí, se kterými jsou aktuálně problémy. V případě Vojenského 
technického ústavu, s.p. by se nominant snažil propojit odbornost podniku v rámci vědy a 
výzkumu, komunikovat s univerzitami atp. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí 
radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta pro 
výkon činnosti v dozorčích radách.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku LOM Praha, s. p., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
Vojenského technického ústavu, s. p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 10:24 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 
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