
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 96 

Datum: 21.08.2019 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: brig. gen. Ing. Petr Čepelka 

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. Objektivním důvodem nominace jsou podle předkladatele odborné znalosti  nominanta, 
jeho zkušenosti v oblasti letectví a letecké techniky, a dále zkušenosti nominanta s tvorbou 
koncepčních dokumentů, strategií a koncepcí Armády České republiky. Podle předkladatele 
nominant dokáže ovlivňovat způsob řešení při odstraňování pyrotechnické zátěže zejména 
v lokalitě divize Hořovice, současně posuzovat průběh výcviku vojsk v souvislosti s opatřeními 
státního podniku v oblasti likvidace kůrovcové kalamity. 

Ve své prezentaci nominant nejprve podal základní informace o státním podniku, do jehož dozorčí 
rady byl nominován a představil organizační strukturu státního podniku. Dále nominant členům 
Vládního výboru představil své vize případného působení v rámci dozorčí rady, nejprve v obecné 
rovině a následně se podrobněji zabýval konkrétními cíli, za něž označil z krátkodobého hlediska 
vyrovnaný rozpočet státního podniku a z dlouhodobého hlediska ziskovost s tvorbou rezerv 
a obnovu a výchovu lesa. Další představy nominanta o jeho činnosti v dozorčí radě jsou výkon 
dozoru nad hospodařením a nakládáním s majetkem podniku s péčí řádného hospodáře, výkon 
dozoru v oblasti hospodaření ve vojenských lesích a na zemědělské půdě a dozor nad ochranou 
vojenských objektů, a dále zohledňování potřeb ozbrojených sil České republiky, sil NATO 
a složek IZS. V rámci pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve zodpověděl otázky 
týkající se zkušeností s vedením kolektivu podřízených a možností aplikace manažerského 
přístupu k vedení kolektivu v prostředí Armády České republiky. Další dotazy vůči nominantovi byly 
zaměřeny do environmentální problematiky a na možnou spolupráci mezi státním podnikem, do 
jehož dozorčí rady byl nominován s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. 
Při pohovoru nezůstala opomenuta ani problematika starých zátěží v oblasti spravované státním 
podnikem a problematika odbornosti personálních zdrojů státního podniku. V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.  

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 09:30 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


