
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 62 

Datum: 29.03.2017 
Čas: 18:10 h 
Předkladatel:  M0 
Posuzovaná osoba: genmjr. Ing. Jaromír Šebesta 

Průběh projednávání: 

Ing. Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací 
Ministerstva obrany, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního 
podniku LOM PRAHA. Představil nominanta a vyzdvihl jeho odborné kvality a bohaté pracovní 
zkušenosti s problematikou letecké techniky a leteckého výcviku pro přínosné fungování v dozorčí 
radě tohoto státního podniku. Nominant je stále aktivní letec a v současné době zastává funkci 
velitele vzdušných sil Armády České republiky, má konkrétní praktické zkušenosti s podnikem 
z pozice zástupce resortu jako zákazníka. Splňuje tedy všechny předpoklady, aby jeho působením 
ve funkci člena dozorčí rady došlo k naplnění zájmů armády a letectva. Následně nominant ve své 
prezentaci představil své dosavadní profesní zkušenosti v Armádě České republiky a 
charakteristiku státního podniku LOM PRAHA, který se zabývá převážně údržbou a opravami 
vrtulníků a poskytováním leteckého výcviku. Dále se zaměřil na strategické cíle podniku, 
dlouhodobé a trvalé vize, kterých by měl podnik dosáhnout. V neposlední řadě také představil své 
vlastní předpoklady a zkušenosti, které může ve funkci člena dozorčí rady nabídnout.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant nejprve odpovídal na otázky zaměřené na 
jeho zkušenosti s podnikem z pozice zákazníka. Dotazy padaly na počet zaměstnanců a 
hospodaření podniku. Následně nominant provedl svým profesním životopisem, hovořil o 
jednotlivých pozicích zastávaných v armádě, včetně toho co mu přinesly, či jakou největší krizi byl 
nucen řešit. Rozebíralo se i působení nominanta v zahraničních misích. Další část rozhovoru se 
orientovala na otázky z oblasti kvality lidských zdrojů, nominant se zamyslel nad tím, jak se snaží 
své podřízené motivovat. Dále se probíralo složení a fungování stávající dozorčí rady státního 
podniku LOM PRAHA včetně toho, jak často se schází a kolik má členů. Nominant představil 
konkrétní činnost, na kterou by se při své práci v dozorčí radě rád soustředil. Dotazy padaly také 
na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant rovněž u sebe vyloučil 
jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje možnost 
urychlení a zkvalitnění činnosti podniku na základě dosavadních zkušeností a také z důvodu, že se 
stane prostředníkem mezi uživatelem a poskytovatelem, pokud bude do dozorčí rady nominován. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku LOM PRAHA s.p.,  souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:46 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 29.03.2017 
Čas: 18:00 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: genmjr. Ing. Jaromír Šebesta 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Tomáš Kuchta MO  

genmjr. Ing. Jaromír Šebesta   
 




