
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 88 

 
Datum: 14.12.2018 
Čas: 12:30 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: plk. Ing. Libor Polášek 

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 Vojenské lesy a statky 
ČR, s.p. Mezi důvody k nominaci předkladatel uvedl, že nominant je vedoucím Oddělení 
mobilizačního plánování Ministerstva obrany, je odborníkem v oblasti řízení lidských zdrojů, velení 
úkolovým uskupením a logistickému zabezpečení při mimořádných událostech, má zkušenosti 
s řízením jednání poradních orgánů Rady městské části Prahy 7 a zkušenosti s přidělováním 
finančních prostředků v oblasti grantové politiky. Nominant dále podle předkladatele disponuje 
zkušenostmi v oblasti plánování a řízení výcviku ve výcvikových prostorech a naplňování 
smluvních podmínek v rámci zabezpečení ostrahy a služeb mezi Armádou České republiky 
a státním podnikem, do jehož dozorčí rady je nominován.  

Nominant ve své úvodní prezentaci shrnul svoje pracovní zkušenosti. Dále krátce představil státní 
podnik, do jehož dozorčí rady byl nominován, provedl stručný exkurs do problematiky vojenských 
újezdů a vymezil základní oblasti, jimž by se rád v této funkci věnoval. V rámci následného 
pohovoru nominant zodpověděl otázky týkající se jeho předchozí profesní kariéry a jeho 
zkušeností s vedením týmu. Dále byly nominantu položeny otázky týkající se jeho případného 
budoucího působení v dozorčí radě, a to zejména jeho představy o tom, jakým oblastem by se 
v této funkci věnoval. Nominant byl rovněž dotázán na aktuální kvalitu soužití s civilním 
obyvatelstvem ve vojenských újezdech. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný 
střet zájmů a časové možnosti. Na otázku, zda byl nominant v minulosti objektem negativních 
zpráv v médiích nominant odpověděl záporně.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p., souhlas.  

 
 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 13:00 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


