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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 81 

 
Datum: 13.07.2018 
Čas: 14:40 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Václav Hrabák 

Průběh projednávání: 

Ing. Jiří Havlíček MBA, náměstek pro řízení Sekce legislativní a provozní Ministerstva průmyslu 
a obchodu, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministryně průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí 
rady Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. (dále jen „EZÚ“). Návrh na posouzení nominace 
je předkládán z důvodu ukončení mandátu nominanta, jakožto člena dozorčí rady EZÚ. Podle 
názoru předkladatele se nominant v dosavadním působení v dozorčí radě ústavu osvědčil. Ve své 
prezentaci nominant velice podrobně seznámil členy Vládního výboru se svým dosavadním 
působením ve funkci člena dozorčí rady EZÚ a zhodnotil svoji profesní praxi. Nominant, kromě 
jiného, představil roli EZÚ v systému zkušebnictví, mezinárodní kompetence ústavu a jeho služby 
poskytované zákazníkům. Dále nominant uvedl svoji představu o dalším působení v rámci dozorčí 
rady, kdy si jako cíle vytkl zejména dořešení problematiky certifikace zdravotnických prostředků, 
zlepšení vztahů s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a svoji 
pozornost by rád věnoval též oblasti výherních hracích přístrojů. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant zodpověděl 
dotazy týkající se možnosti čerpání evropských dotací ze strany EZÚ a konkurenceschopnosti 
ústavu, ať již v rámci České republiky, tak i mezinárodní. Další otázky směřovaly do oblasti 
personálních zdrojů, kvalifikace zaměstnanců ústavu a možností propojení ústavu s vysokým 
školstvím. Nominant byl rovněž dotázán na vývojovou strategii ústavu a jeho akviziční koncept. 
Poslední okruh otázek se týkal dosažených úspěchů nominanta v rámci jeho dosavadního 
působení v dozorčí radě ústavu a na jeho názor na systém odměňování zaměstnanců. Na otázku 
týkající se případného střetu zájmů nominant odpověděl negativně.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
Elektronického zkušebního ústavu, s.p., souhlas. 

 
 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 

Jednání skončilo v 15:15 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválil: Mgr. Radek Augustin v. r. 
 tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


