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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 96 

Datum: 21.08.2019 
Čas: 09:30 h 
Předkladatel:  MO 
Posuzovaná osoba: plk. Ing. Martin Zlatník 

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 LOM, s.p. Objektivním 
důvodem nominace jsou podle předkladatele zkušenosti nominanta z oblasti logistiky a provozu. 
Nominant byl členem dozorčí rady státního podniku do 9. srpna 2013, přičemž předkladatel uvádí, 
že opětovné jmenování nominanta do této funkce bude významným přínosem pro státní podnik. 

Na úvod své prezentace nominant nejprve uvedl přehled své dosavadní profesní kariéry 
a následně seznámil členy Vládního výboru se základními informacemi o státním podniku, do 
jehož dozorčí rady byl opětovně nominován. Stručně představil hlavní činnosti státního podniku, 
dislokaci jeho pracovišť a certifikáty, jejichž je státní podnik držitelem. V závěru své prezentace 
nominant uvedl základní představy o dalším směřování státního podniku, kde mimo jiné zmínil 
zaměření státního podniku na moderní západní techniku, důraz na ekologické chování podniku či 
podporu podniku ve vytváření zásob pro opravy letecké techniky. Následoval pohovor s členy 
Vládního výboru, kdy úvodní blok otázek byl zaměřen na zhodnocení dosavadního působení 
nominanta v dozorčí radě státního podniku se zvláštním důrazem na výsledky, jichž bylo v daném 
období dosaženo. Další dotazy směřovaly na otázku přechodu státního podniku na nové 
technologie, možná rizika a výzvy s tímto přechodem související a možnost mezinárodní 
spolupráce. Zmíněna byla i problematika konkurence státního podniku na evropské úrovni a otázky 
byly rovněž směřovány do ekologických aspektů činnosti státního podniku. Nominant byl dále 
dotázán na existenci konkurenčního prostředí v České republice v rámci zaměření činnosti 
státního podniku a na možnou spolupráci s VOP CZ, s.p.  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 LOM PRAHA, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 10:00 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


