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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 29 

Datum: 15.04.2015 
Čas: 08:30 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Zden ěk Mikula 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Ing. Marta Kopecká, ředitelka odboru 
strategických majetkových účastí, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě 
podniku, kam je nominován (VOP CZ, s. p.). Nominant by rád zohlednil své zkušenosti s reálným 
využíváním pozemní techniky Armády ČR a i z hlediska jeho současného zařazení, kde se zabývá 
vizí fungování Armády ČR v budoucnosti, si myslí, že jako člen dozorčí rady najde uplatnění. 
Vnímá potřebu využít podnik pro potřeby armády i z hlediska vědy a výzkumu, dle jeho slov je 
nutné vygenerovat potřebné portfolio odborníků. Nominant se pozastavil nad neuspokojivými 
ekonomickými výsledky podniku v posledních dvou letech, podnik je nicméně dle jeho názoru 
nezastupitelným prvkem národního průmyslu.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace padaly dotazy na 
profesní kariéru nominanta, nominant si prošel dle svých slov balíkem velitelských štábních funkcí, 
následně vyhrál výběrové řízení na vedoucí pozici na ministerstvu obrany. Nominant vypíchnul i 
absolvování zahraničních stáží a misí. Nominant se zamyslel nad svými profesními úspěchy, 
zmínil i neúspěchy. Nominant popsal nejstěžejnější krizovou situaci, kterou musel řídit, a jakým 
způsobem ji řešil. Dle jeho názoru hrálo roli pro její úspěšné zvládnutí efektivní vyhodnocení 
optimálních variant a zachování klidu. Tento model práce se dle svých slov snaží aplikovat i při 
aktuálním výkonu povolání. Dotazy padaly na fungování dozorčí rady (jaké je rozložení osob, 
práce, jak často se schází atp.), jakým způsobem nominant prosazuje názory proti vůli většiny.  
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 dozorčí radě.  

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

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

Jednání skončilo v 09:10 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 15.04.2015 
Čas: 08:30 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: Ing. Zden ěk Mikula 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Marta Kopecká MO  

Ing. Zdeněk Mikula   
 


