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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

Záznam z jednání č. 76 

 
Datum: 05.04.2018 
Čas: 15:00 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. 

 

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 teoretickými znalostmi v technické části oblasti řízení letového provozu. Jedná se 
o uznávaného odborníka, vysokoškolského pedagoga s rozsáhlou publikační činností, s odbornou 
specializací v oblasti navigačních, komunikačních a přehledových systémů v letectví, a dále 
v provozu a řízení letecké dopravy.  

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 
statistickými a ekonomickými daty, vztahujícími se k předmětnému státnímu podniku. Nominant 
následně nastínil jím spatřované priority v rámci činnosti v dozorčí radě, za něž označil zejména 
připravenost podniku na liberalizační procesy v oblasti ATM v Evropě (v rámci politiky Single 
European Sky), rozvojové projekty na poli zavádění nových technologií a rozvoj podniku v souladu 
s SESAR (Single European Sky ATM Research). Po proběhlé prezentaci nominant odpovídal 
na otázky položené členy Vládního výboru, které směřovaly ke konkrétním oblastem činnosti 
státního podniku. Nominant se vyjádřil zejména k možné potřebě investic do státního podniku 
a k současnému technologickému vybavení státního podniku. Nominant též odpověděl na dotazy 
týkající se jím preferovaných technologických systémů a k  mezinárodním partnerům, kteří by, 
podle názoru nominanta, nejlépe splňovali parametry kompatibility. Další okruh otázek se týkal 
názorů nominanta na současný stav státního podniku v oblasti personální a jím spatřované slabiny 
fungování tohoto státního podniku. Nominant byl 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. 
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Hlasování: 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 

 

Jednání skončilo v 15:35 h. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


