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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 75 

 
Datum: 23.03.2018 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: Filip Říha 

 

Průběh projednávání: 

 

Ing. Antonín Rada, náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministryně obrany jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku VOP CZ, s.p. 
Návrh na posouzení nominace je předkládán zejména z důvodu vysokých odborných znalostí 
a zkušeností nominanta. Předkladatel je přesvědčen, že jmenování nominanta do dozorčí rady 
přispěje k stabilizaci a ekonomickému rozvoji státního podniku. Nominant ve své prezentaci shrnul 
svoji předchozí profesní kariéru, kdy nominant disponuje praxí ze soukromé sféry, působil jako 
projektový manažer a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity ve Vídni, přičemž 
v současné době je ředitelem Odboru dohledu nad akvizicemi Sekce dozoru a kontroly 
Ministerstva obrany. Do jeho profesní profilace náleží oblast veřejných zakázek, a to zejména 
veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti, závazkové právo, orientace v ekonomice podniku 
a v problematice veřejných výdajů a správy veřejných financí. Dále nominant představil profil 
státního podniku, do jehož dozorčí rady je nominován a shrnul současné, jím identifikované, silné 
a slabé stránky fungování tohoto státního podniku. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na dotazy ohledně jeho názorů na současný stav hospodaření státního podniku 
a o celkovém fungování podniku. Dále nominant sdělil svoji představu, jakou roli by na českém 
a zahraničním trhu měl tento státní podnik hrát. Další otázka se týkala pohledu nominanta 
na postavení státních podniků na trhu České republiky v obecném slova smyslu. Nominant rovněž 
čelil otázkám týkajícím se konkrétních opatření, která by, podle názoru nominanta, měla být přijata, 
aby došlo k zlepšení ekonomické situace státního podniku, včetně problematiky personálního 
managementu (například možnost provedení externího personálního auditu), provedení analýzy 
nákladové struktury podniku nebo segmentace trhu. Další okruh otázek se zaměřil na ověření, zda 
se nominant svým jmenováním do dozorčí rady státního podniku nedostane do střetu zájmů a zda 
nominant v minulosti byl či nebyl ve středu zájmů médií. Nominant byl v závěru dotázán na své 
předchozí profesní úspěchy, jež by mohly přispět při výkonu jeho funkce v rámci dozorčí rady, 
na jím preferované principy manažerského řízení a na názor ohledně důležitosti poskytování 
zpětné vazby při řízení podniku. Za hlavní motivaci pro působení v dozorčí radě nominant označil 
možnost dohledu nad odbornými činnostmi, jež jsou jeho doménou, a to zejména oblast veřejných 
zakázek, problematika finanční síly podniku a patentová práva a možnost jejich využití. 

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku VOP CZ, s.p., souhlas. 
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Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 

Jednání skončilo v 14:00 h. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


