Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 91
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

23.04.2019
12:10 h
MO
Mgr. Ing. Stanislav Kulhánek

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 Vojenský výzkumný
ústav, s.p. Objektivním důvodem nominace je skutečnost, že nominant disponuje zkušenostmi se
zabezpečením rozpočtového procesu svěřených kapitol státního rozpočtu a s přípravou
legislativních materiálů, včetně stanovisek k nim.
Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru se svojí dosavadní profesní
kariérou. Dále se zaměřil na prezentaci státního podniku z hlediska jeho profilu a základních
ekonomických ukazatelů. Dále nominant prezentoval hlavní směry činnosti státního podniku, do
jehož dozorčí rady byl nominován. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant
zodpověděl dotazy týkající se jeho manažerských zkušeností a dovedností a jeho vztahu
k podřízeným zaměstnancům. Dále nominant čelil otázkám týkajícím se jeho případné budoucí
role v rámci dozorčí rady. Byly vzneseny dotazy týkající se strategického programu, jeho existence
a naplňování, případných slabých míst strategie a personálního a finančního zabezpečení jejího
plnění. Další dotazy členů Vládního výboru směřovaly do oblasti výběrových řízení, jejich
neúměrného prodlužování a možností řešení této situace. Nominant rovněž zodpověděl dotaz
týkající se aktuální významné zakázky státního podniku a rizika možného zpomalení ostatního
výzkumu. 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 Vojenský výzkumný ústav, s.p., souhlas.
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 12:30 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

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

