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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 54 

Datum: 15.09.2016 
Čas: 10:49 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Václav Pirkl, MBA 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady společnosti Výzkumný a zkušební 
letecký ústav, a.s. (dále jen „VZLÚ“). Důvodem pro návrh nominace je nutnost výměny stávajícího 
člena. Vyzdvihl zkušenosti nominanta v ekonomické oblasti prokazatelné zastávanými funkcemi 
uvedenými v životopise a v neposlední řadě i současné působení nominanta na Ministerstvu 
financí jako předpoklady pro kvalitní výkon funkce člena dozorčí rady. Následně nominant ve své 
prezentaci představil své dosavadní zkušenosti v ekonomické oblasti včetně dlouholetého 
působení na Ministerstvu financí. Blíže pohovořil o charakteristice společnosti VZLÚ, představil 
hlavní činnosti společnosti. Při svém případném působení ve funkci člena dozorčí rady by se rád 
zaměřil na využití dosavadních zkušeností např. z oblasti kontroly, auditu, účetnictví, bezpečnosti, 
IT a projektového řízení.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky zaměřené na vývoj zaměstnanosti ve společnosti VZLÚ, ekonomické výsledky 
a vývoj hospodaření společnosti v předchozích letech. Dále nominant provedl svým profesním 
životopisem, zamyslel se nad klíčovými momenty své dosavadní kariéry a blíže okomentoval 
zastávané funkce za doby svého působení na Ministerstvu financí. Řešily se i zkušenosti 
nominanta z působení v dozorčích radách jiných podniků. Také padaly otázky z oblasti řízení 
lidských zdrojů. Nominant popsal, jaký upřednostňuje styl řízení. Své podřízené se snaží motivovat 
finančně, možnostmi dalšího vzdělávání, i dobrým kolektivem. Svým podřízeným se při plnění 
úkolů snaží dávat volnost s důrazem na jasné zadání úkolů a s dodržováním termínů plnění úkolů. 
Vzhledem k tomu, že dozorčí rada je jednočlenná, probíralo se dosavadní fungování dozorčí rady 
a způsob nastavení komunikace s akcionářem. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro 
povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a vyloučil riziko střetu zájmů při jeho 
působení v dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje výzvu poznat 
něco nového.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 11:20 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 



Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 15.09.2016 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Václav Pirkl, MBA 

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  
Mgr. Ondřej Landa MF  

Ing. Václav Pirkl, MBA   
 




