VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 3. září 2014 č. 711

Článek 2 Statutu Vládního výboru pro personální nominace zní:
„Článek 2
Činnost Vládního výboru
(1) Každý člen vlády je povinen neprodleně předložit návrh personální nominace podle
čl. 1 k posouzení Vládnímu výboru. Návrh obsahuje jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu navržené osoby, označení orgánu, ve kterém má navržená osoba zastupovat
stát, a důvody její personální nominace. K návrhu se přikládá:
a) profesní životopis navržené osoby,
b) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání navržené osoby,
c) ověřená kopie dokladu o bezdlužnosti navržené osoby ne starší než 3 měsíce; za
bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku,
u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo,
1. u orgánů Finanční správy České republiky,
2. u orgánů Celní správy České republiky,
3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, nebo
4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
d) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
e) čestné prohlášení, že se zastupováním státu nedostane do střetu veřejného zájmu se zájmy
osobními, že proti jeho osobě nebylo zahájeno trestní stíhání a že splňuje všechny
požadavky předpokládané právním řádem pro danou pracovní pozici,
f) další doklady, vyplývá-li to z hodnotících kritérií podle odstavce 4.
(2) Vládní výbor návrh personální nominace podle čl. 1 projedná a zaujme k němu
stanovisko do 14 dnů.
(3) Vládní výbor přihlíží k zákonným požadavkům a k odborným a osobnostním
předpokladům navržené osoby pro výkon dané činnosti; přihlédne též k dosažené kvalifikaci,
délce odborné praxe, publikační činnosti, znalosti cizích jazyků a podobně. Za tímto účelem
provede s navrženou osobou pohovor. Vládní výbor je dále oprávněn vyžádat si od
předkladatele další podklady a informace k jeho personální nominaci.
(4) Vládní výbor přijme hodnotící kritéria pro hodnocení navržených osob a zveřejní je
na internetové stránce Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“).
(5) Při opakované personální nominaci lze doklady podle odstavce 1 písm. c) a d) nahradit
čestným prohlášením o bezdlužnosti a bezúhonnosti. Při opakované personální nominaci
může Vládní výbor od konání pohovoru podle odstavce 3 upustit.“.

