Úřad vlády České republiky

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 74

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

20.02.2018
09:00 h
MPO
Ing. Radomír Solný

Průběh projednávání:
JUDr. Igor Fojtík, ředitel Odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva
průmyslu a obchodu, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru
pro personální nominace s návrhem ministra průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na pozici
člena dozorčí rady státního podniku FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV. Návrh
na posouzení nominace je předkládán z důvodu uvolnění místa člena dozorčí rady. Subjektivním
důvodem pro návrh nominace jsou odborné předpoklady nominanta k řádnému plnění povinností
zakladatele vůči tomuto státnímu podniku - nominant již v této době působí na pozici, jež odpovídá
hlavnímu oboru činnosti státního podniku. Následně nominant ve své prezentaci představil své
profesní působení, dále se věnoval historii a činnosti podniku. Nominant shrnul vývoj své
dlouhodobé spolupráce se státním podnikem v oblasti řešení bezpečného provozování zařízení
v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jako své priority, jakožto navrhovaného člena dozorčí rady
podniku, nominant označil kontrolu a dohled nad investicemi a hospodařením s hmotným
majetkem, dohled nad zajištěním nezávislosti a nestrannosti k uživatelům a k výrobcům zařízení,
důraz na personální rozvoj a zlepšení informovanosti veřejnosti o činnosti podniku.
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant představil své názory na management
státního podniku a svoji vizi, týkající se zachování kontinuity v činnosti podniku. Dále nominant
rozvedl svoje názory na oblast finanční stability předmětného státního podniku a označil základní
možné problémy v této oblasti, jež bude nutné řešit. Nominant dále představil své názory
na problematiku udržitelnosti rozvoje státního podniku, ať již ekonomické, environmentální či
sociální. V této souvislosti odpověděl rovněž na otázku týkající se současné ekologické zátěže
v místě sídla korporace, v níž v současné době působí a na otázku, jak je tato korporace emisně
zaměřena a jaká opatření jsou přijímána za účelem snížení emisí. Rovněž uvedl základní
představu o tom, jakým způsobem by chtěl jít stávajícímu managementu státního podniku při své
činnosti v dozorčí radě příkladem. Další dotazy směřovaly k otázkám dosavadních pracovních
zkušeností nominanta v oblasti výkonu veřejné správy. Následujícím okruhem dotazů byla
prověřena možnost potenciálního střetu zájmů nominanta při jeho působení v dozorčí radě, jeho
přehled o stávajícím personálním obsazení dozorčí rady a závěrečným dotazem byla otázka, zda
nominant v minulosti byl či nebyl ve středu zájmů médií.

Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady
podniku FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, souhlas.
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Hlasování:
Mgr. Radek Augustin
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš

pro návrh
pro návrh
pro návrh

Jednání skončilo v 09:35 h.

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v.r.
tajemník výboru

Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r.
předseda výboru
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