
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 41975/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

RNDr. Josef Postránecký, místopředseda  

Bc. Eva Svobodová, MBA, členka 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen  

Jana Maxová, sekretariát 

Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

16. listopadu 2021, jednání se uskutečnilo online prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo financí 

Nominovaná osoba: 

Ing. Miroslav Šulc 

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 

Orgán: 

Dozorčí rada  

 



Průběh pohovoru: 

V úvodu pohovoru představila Mgr. Veronika Peřinová, ředitelka Odboru strategické 
společnosti a investiční pobídky Ministerstva financí, jakožto zástupkyně 
předkladatele, nominovanou osobu. Důvodem nominace je odborná způsobilost a 
kompetence kandidáta vykonávat činnost na pozici člena dozorčí rady společnosti 
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. (dále jen „VZLÚ“).  

V úvodní části prezentace nominovaná osoba seznámila členy Výboru pro 
personální nominace se svým profesním profilem. Poté v krátkosti představila 
VZLÚ, jeho zaměření a poslání, jímž je vytváření znalostí a hledání řešení v oblasti 
leteckých a kosmických technologií. Pro názornost uvedl nominant též ukázky práce 
VZLÚ. Následně se nominant zaměřil na vize svého případného působení ve funkci 
člena dozorčí rady, a rovněž na příležitosti, výzvy a další cíle VZLÚ.  

V rámci hodnotícího pohovoru byla nominovaná osoba dotázána na možnosti 
zajištění odborných personálních kapacit s ohledem na plánované rozšíření činnosti 
VZLÚ do oblasti kosmických technologií. Dále nominant odpověděl na otázku 
týkající se jeho zkušeností s projekty, do nichž byly zapojeny firmy typu start up či 
spin-off. Nominant také reagoval na dotaz, jakým způsobem se případně vyrovná 
s absencí technického vzdělání při posuzování odborných záležitostí při výkonu 
funkce člena dozorčí rady VZLÚ. Poté byly diskutovány možnosti financování 
kosmických technologií, zvláště pak nanodružic VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2.  

V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce člena dozorčí rady. 

 

 

Stanovisko 

 

Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady 
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň 
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání 
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla 
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její 
přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené 
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby 
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována. 

Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím 
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti 
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením 
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti 
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.  



Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem 
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované 
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové 
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při  výkonu 
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována. 

Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných 
souvislostech Výbor pro personální nominace  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

 

 

RNDr. Josef Postránecký v. r. 

místopředseda Výboru 
pro personální nominace 

 



PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Zástupce vedoucího oddělení Podpory podnikání a investic 
Ministerstvo financí ČR - Odbor Strategických společností a investičních pobídek [ 2017 – Aktuální ] 

Město: Praha 
Země: Česko 

-Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti investičních pobídek,
podpory podnikání a investic
-Koordinace stanovisek k záměrům jednotlivých společností získat investiční pobídky předkládaných vládě
-Spolupráce s MPO, CzechInvestem, ÚOHS a s útvary Ministerstva financí na řešení problémů v oblasti
jednotlivých investičních pobídek poskytnutých dle zákona o investičních pobídkách a dle programů na podpory
technologických center a center strategických služeb
-Zajišťování plnění práv a povinností MF jako akcionáře v souladu s platnou legislativou
-Vedoucí kontrolního týmu pro stanovení správnosti výše dotace požadované Českou exportní bankou dle zákona
o podpoře exportu

Vrchní ministerský rada 
Ministerstvo financí ČR - Odbor Strategických společností a investičních pobídek [ 2015 – 2017 ] 

Město: Praha 
Země: Česko 

-Posuzování záměrů jednotlivých společností získat investiční pobídky, ekonomické hodnocení, celkové přínosy
pro stát atd.
-Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti investičních pobídek,
podpory podnikání a investic
-Spolupráce s MPO, CzechInvestem, ÚOHS a s útvary Ministerstva financí na řešení problémů v oblasti
jednotlivých investičních pobídek poskytnutých dle zákona o investičních pobídkách a dle programů na podpory
technologických center a strategických služeb
-Člen kontrolního týmu pro stanovení správnosti výše dotace požadované Českou exportní bankou dle zákona o
podpoře exportu

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Školení Poskytování dotací 
Český institut interních auditorů [ 2019 ] 

Školení Vedení týmů pro začínající manažery 
Ministerstvo financí ČR [ 2018 ] 

Školení Kontrola ve veřejné správě 
BOVA POLYGON [ 2017 ] 

Miroslav Šulc 
Státní příslušnost: Česká republika  

Datum narození: 14/09/1989  

Pohlaví: Muž  

 Adresa: U Potoka 355, 25225 Jinočany (Česko) 



Angličtina 

POSLECH B1  ČTENÍ B1  PSANÍ B1  

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV B1  

MLUVENÁ KOMUNIKACE B1  

Španělština 

POSLECH A1  ČTENÍ A1  PSANÍ A1  

SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV A1  

MLUVENÁ KOMUNIKACE A1  

Řidičský průkaz: B

Úřednická zkouška pro obor státní služby: Finance 
Ministerstvo financí ČR [ 2016 ] 

Inženýr 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze [ 2010 – 2015 ] 

Studijní obory: Hospodářská politika a správa - Veřejná správa a regionální rozvoj 

Ekonomika, Účetnictví, Statistika, Management, Veřejná správa, Správní právo, Evropská integrace, Základy
psychologie

ZNALOST JAZYKŮ 

Mateřský jazyk/jazyky: Čeština 

Další jazyk(y): 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 
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