
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 4473/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně 

RNDr. Josef Postránecký, místopředseda 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen 

Jana Maxová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

9. února 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo obrany 

Nominovaná osoba: 

Mgr. Jiří Protiva 

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

LOM PRAHA, s. p. 

Orgán: 

Ředitel 

 

 



Průběh pohovoru: 

V úvodu pohovoru představil Mgr. Lukáš Klučka, ředitel Odboru dotací a řízení 
organizace Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, jakožto zástupce 
předkladatele, nominovanou osobu. Jako důvod nominace uvedl, že nominovaná 
osoba má bohaté zkušenosti z oblasti řízení státních podniků a krizového 
managementu a splňuje veškeré náležitosti pro výkon řídicí funkce. 

Úvodem své prezentace seznámila nominovaná osoba členy Výboru pro personální 
nominace se svým profesním profilem a předpoklady pro výkon funkce ředitele LOM 
PRAHA, s. p. Poté se zaměřil na aktuální stav jmenovaného podniku, přičemž zmínil 
dlouhodobě nepříznivou hospodářskou situaci a problémové oblasti v podnikatelské 
činnosti a vnitřním fungování a zdůraznil nezbytnost krizového řízení. Následně 
obeznámil členy Výboru pro personální nominace s opatřeními vedoucími ke 
zlepšení současné situace, jako například udržení a rozvoj stávajících odborných 
schopností a získání nových, optimalizace hospodaření podniku, ale také zlepšení 
v oblasti personální. Tato opatření by měla vést ke splnění stanovených cílů, což je 
zejména stabilizace podniku, obnova odborného kreditu a důvěry a nastavení 
podmínek pro vzestupný trend hospodaření.  

V rámci hodnotícího pohovoru nominovaná osoba zodpověděla otázku týkající se 
jejího setrvání ve funkci ředitele Vojenského technického ústavu, s. p. v případě 
jmenování do funkce ředitele LOM PRAHA, s. p. Následovaly dotazy související 
s řešením personálních záležitostí v LOM PRAHA, s. p. a využití krizového 
managementu v tomto podniku. Poté byl nominant požádán o zhodnocení svého 
manažerského stylu a jeho kompatibility s formální organizační strukturou, kterou 
lze očekávat v podniku LOM PRAHA, s. p. Dále byla diskutována problematika 
modernizace transportních vrtulníků Mil, nákupu nových amerických vrtulníků a 
s tím související zajištění techniky a kapacit.  

V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce ředitele. 

 

 

 

 

Stanovisko 

 

Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady 
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň 
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání 
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla 
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její 



přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené 
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby 
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována. 

Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím 
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti 
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením 
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti 
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.  

Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem 
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované 
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové 
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při  výkonu 
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována. 
 
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných 
souvislostech Výbor pro personální nominace  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

 

 

Ing. Yvona Charouzdová v. r. 

předsedkyně Výboru 
pro personální nominace 

 



E V R O P S K Ý  

F O R M U L Á Ř  

Ž I V O T O P I S U  

                                                                                                                                                                                          

 
 

OSOBNÍ INFORMACE 
 

Jméno  Mgr. Jiří PROTIVA 

Adresa  Nový Vestec, Káraný, Ovocná 209, 250 75  

Telefon  702 200 979 

Fax  - 

E-mail  jiriprotiva@seznam.cz 

Národnost  česká 

Datum a místo narození   8. srpna 1983, Litoměřice 

 

 

  PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
 

 2015 – doposud ředitel Vojenského technického ústavu, s. p. 

 2012 – 2015 správní ředitel, 2. zástupce ředitele Vojenského technického 

ústavu, s. p. 

 2011 – 2012 ředitel odboru ochrany lidských práv Inspekce ministra obrany   

 2010 – 2011 vedoucí právního oddělení Inspekce ministra obrany 

 2008 – 2010 vedoucí oddělení veřejných zakázek Sekce vyzbrojování 

Ministerstva obrany 

 2006 – 2008 referent kontroly – právník Sekce vyzbrojování Ministerstva 

obrany 

 

 

 VZDĚLÁNÍ 

 

 2001 – 2006   Univerzita Palackého v Olomouci, 

    Právnická fakulta  

Obor právo a právní věda, Mgr. 

 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

 

Český jazyk    - expert  

Německý jazyk   - mírně pokročilý  

Anglický jazyk   - mírně pokročilý  

 

 



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

držitel Osvědčení fyzické osoby – bezpečnostní prověrka 

na stupeň utajení „Tajné“;  

 

přednášková a pedagogická zkušenost – Univerzita obrany (kurz 

vyzbrojování), MUVS ČVUT (organizace a legislativa veřejné 

správy), Ambis vysoká škola (základy práva, správní právo); 

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (legislativa EU 

v oblasti zadávání) 

 


