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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 60 

Datum: 13.02.2017 
Čas: 12:10 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jaromír Konderla 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce majetkových účastí 
a právní podpory, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady nově 
zakládané obchodní společnosti Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. (dále jen „NIF“). 
Představila nominanta a vyzdvihla jeho rozsáhlé profesní a manažerské zkušenosti v oblasti 
ekonomické a finanční oblasti a současné působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu v odboru 
finančních nástrojů a řízení projektů, který je přímo odpovědný za vznik a koncepci NIF. Následně 
nominant ve své prezentaci detailně seznámil členy Vládního výboru s důvody pro vznik 
společnosti NIF. Dále nominant představil cíle společnost NIF a oblasti, do kterých by měly 
směřovat investiční strategie společnosti. Pohovořil i o struktuře společnosti a aktuálním stavu 
výběru managementu NIF. Nominant také představil vizi své činnosti v dozorčí radě, rád by se 
zaměřil např. na hospodaření NIF, tvorbu a plnění finančního plánu či nastavení systému řízení 
rizik. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve provedl 
svým profesním životopisem a zastavil se u důležitých mezníků své kariéry, popsal své fungování 
v nejvyšších manažerských pozicích v korporátní sféře včetně důvodů, které jej přivedly na 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nominant se zamyslel nad rozdíly, které vnímá po přechodu ze 
soukromé sféry do státní správy, a blíže popsal svou dosavadní činnost na Ministerstvu průmyslu a 
obchodu. Následovaly otázky z oblasti řízení lidských zdrojů. Nominant popsal, jak velký tým 
v současné době vede, jakým způsobem motivuje své podřízené. Probíralo se budoucí složení a 
fungování dozorčí rady společnosti NIF včetně toho, kolik bude mít členů a jak často se bude 
scházet. Dotazy padaly i na potenciální střet zájmů a nominant uvedl, že při jeho působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí 
radě považuje to, že se podílí na vzniku NIF od samého počátku, a chce dohlédnout, že 
společnost úspěšně plní to, k čemu byla založena.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Národní inovační fond, investiční společnost, a.s., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 12:45 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 13.02.2017 
Čas: 12:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jaromír Konderla 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Pavla Sluková MPO  

Ing. Jaromír Konderla   
 




