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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 61 

Datum: 15.03.2017 
Čas: 09:10 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ing. Karel Kučera 

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, vyzdvihla jeho vysokou odbornost, ekonomické a právnické vzdělání a 
současné působení ve funkci generálního ředitele Agentury pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, jako předpoklady pro kvalitní a perspektivní výkon funkce člena dozorčí rady. Ve své 
prezentaci se nominant převážně zaměřil na náplň činnosti Agentury pro podporu podnikání a 
investic CzechInvest, zejména na možnosti podpory pro malé a střední podnikatele, představil 
konkrétní úspěšné projekty a své dosavadní zkušenosti z působení ve funkci generálního ředitele 
společnosti CzechInvest.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na dotazy týkající se společného zaměření společnosti NIF a CzechInvest, jak se oblasti 
působení obou společností prolínají, v čem se naopak liší či doplňují a kde vidí oblast největší 
spolupráce. Dotazy padaly i na aktuální stav společnosti NIF, předpokládaný počet zaměstnanců a 
velikost společnosti. Poté nominant provedl svým profesním životopisem, blíže okomentoval 
zastávané pracovní pozice a zmínil důvody, které jej vedly ke změně některých pracovních pozic 
v průběhu jeho dosavadní kariéry. Nominant se zamyslel nad svými největšími profesními či 
životními úspěchy i neúspěchy, rozebíraly se také úspěchy CzechInvestu v průběhu jeho působení 
ve funkci generálního ředitele. Následovaly otázky z oblasti osobního rozvoje a charakteristiky. 
Nominant uvedl, že se cítí být spíše demokratickým typem manažera, převážně orientovaným na 
výkon. Také se probíralo složení a fungování dozorčí rady společnosti NIF včetně toho, kolik bude 
mít členů, jak často se bude scházet a na jakou oblast portfolia by se při výkonu funkce člena 
dozorčí rady rád zaměřil. Nominant uvedl, že vzhledem ke svému zaměření a dosavadním 
zkušenostem by se rád zaměřil na oblast regulace analýzy rizik a na oblast investičních strategií. 
Dotazy padaly i na potenciální střet zájmů a nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí 
radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Nominant prohlásil, že je schopen racionalizovat svůj 
časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat.  

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 10:05 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 15.03.2017 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ing. Karel Kučera 

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  

Mgr. Ing. Karel Kučera   
 




