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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 60 

Datum: 13.02.2017 
Čas: 10:50 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Komárek, CSc. 

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 vysokou odbornost, současné působení ve funkci člena 
předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“), která centralizuje státní 
podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, což je i jedna z investičních oblastí NIF. Ve své 
prezentaci se nominant zaměřil na představu činnosti v dozorčí radě vzhledem k předpokládaným 
aktivitám NIF a vzhledem k očekávanému investičnímu záběru NIF, který by měl zahrnout také 
aktivity podpory komercializace výzkumu a vývoje výzkumných organizací. Nominant také 
seznámil členy Výboru se svými dosavadními zkušenostmi a znalostmi prostředí výzkumných 
organizací včetně zkušeností z řídící funkce i z jednání kolektivních orgánů. Svoji roli v dozorčí 
radě vidí zejména v oblasti tvorby strategie a investiční politiky a v následném sledování plnění 
cílů.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na dotazy týkající se postgraduálního studia. Poté nominant provedl svým profesním 
životopisem a blíže okomentoval důvody, které jej přiměly ke změně některých pracovních pozic 
v průběhu jeho kariéry. Mezi své největší profesní úspěchy označil např. založení Technologického 
a inovačního centra ČVUT. Následovaly otázky z oblasti osobního rozvoje a charakteristiky. 
Nominant uvedl, že se cítí být spíše týmovým hráčem, zamyslel se nad tím, čím se snaží sám 
sebe motivovat. Dotazy padaly i na potenciální střet zájmů a nominant uvedl, že při jeho působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat 
svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. Za hlavní motivaci 
svého působení v dozorčí radě považuje dokončení započatých aktivit k úspěšnému fungování 
společnosti NIF.  

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 11:25 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: 10:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Komárek, CSc. 

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. Pavel Komárek, CSc.   
 




