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JUDr. Martina Děvěrová, MPA 
státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu 

 

 V Praze dne 23. září 2019 

Č. j.: MPO 70250/2019 

 

Vážený pane předsedo, 

z pověření pana ministra průmyslu a obchodu, doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, Vám k Vašemu dopisu 

ze dne 5. září 2019 sděluji, že jsem nechala prověřit výběrové řízení, na základě kterého, byl do služebního 

poměru přijat pan JUDr. Ivan Archibald Vávra. 

Jmenovaný se zúčastnil řádného výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení 

technického vzdělávání a obranného průmyslu odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 8. listopadu 2018 a bylo ukončeno 

schválením Dohody o výběru nejvhodnějšího žadatele dne 7. března 2019. Výběrového řízení se zúčastnil 

pouze jediný žadatel, JUDr. Ivan Archibald Vávra, který splnil veškeré požadavky zákona č. 234/2014 Sb.,  

o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jmenovaný splnil základní předpoklady 

stanovené zákonem, včetně splnění předpokladu bezúhonnosti dle § 25 odst. 1 písm. d) zákona. Tuto 

skutečnost doložil platným Výpisem z evidence rejstříku trestů fyzických osob. Odborné zaměření vzdělání 

v magisterském studijním programu v oboru právo splnil, neboť je absolventem právnické fakulty UK Praha. 

JUDr. Ivan Archibald Vávra nastoupil do služby a je zařazen na služebním místě ministerského rady  

– referenta od 1. května 2019. Dle sdělení představeného ředitele odboru sektorové expertízy  

a průmyslové politiky si své služební úkoly plní řádně.  

Na základě Vašeho podnětu jsem prověřila ve spolupráci s ředitelem odboru kontroly a interního auditu 

Vámi zmiňované skutečnosti. Dálkovým přístupem jsme nechala opětovně prověřit Výpis z evidence 

rejstříku trestů, ve kterém nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby. Neshledala jsem žádný 

nezákonný postup. 

S pozdravem       

 

Vážený pan 
Jan Šinágl 
předseda Sodales Solonis z. s 
Ulice bratří Nejedlých 335 
267 53 Žebrák 
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