VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 28919/2021-UVCR
ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU

Členové Výboru přítomní pohovoru:
Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně
Bc. Eva Svobodová, MBA, členka
Mgr. František Bublan, člen
Ing. Petr Špirhanzl, člen
Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
3. srpna 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex
Předkladatel:
Ministerstvo financí
Nominovaná osoba:
PhDr. Tomáš Kopečný
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 rozhodnutí Ministerstva
financí přistoupit k rozšíření současné jednočlenné dozorčí rady společnosti
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (dále jen „VZLÚ“). Uvedla, že vybraný
kandidát disponuje odbornou způsobilostí a kompetencemi pro výkon funkce člena
dozorčí rady VZLÚ.
V úvodu své prezentace nominovaná osoba představila členům Výboru pro
personální nominace vize rozvoje VZLÚ a uvedla čtyři body, které vnímá jako
klíčové pro plnění těchto vizí - za prvé označit letecký a kosmický průmysl
(aerospace) za strategický sektor, který disponuje z ekonomického hlediska
vysokou přidanou hodnotou, za druhé posílení systémové role VZLÚ v rámci
dialogu mezi třemi pilíři (univerzity a výzkumné laboratoře, průmysl a uživatel/trh) v
ekosystému výzkumu a vývoje, za třetí věnovat pozornost institucionálnímu rozvoji
VZLÚ a za čtvrté podporovat ekonomický rozvoj VZLÚ. Následně byly jednotlivé
body detailněji rozebrány. V závěru své prezentace nominant shrnul výzvy a
příležitosti VZLÚ, kdy zdůraznil zejména nutnost zachování a rozvoj technologické
převahy a zlepšení postavení VZLÚ.
V rámci hodnotícího pohovoru nominovaná osoba na položený dotaz nejprve
popsala své zkušenosti ze zahraniční stáže na McGill University v Kanadě, poté se
zaměřila na otázku kvality lidských zdrojů ve VZLÚ, jejich diverzifikaci z pohledu
genderu či věku v rámci jednotlivých týmů, ale též na otázku řešení nástupnictví.
Následně nominant objasnil vztah Ministerstva obrany, kde nyní působí jako
náměstek ministra, a VZLÚ, konkrétně, zda je Ministerstvo obrany spíše jen
zákazníkem VZLÚ či společnost podporuje i finančně a je-li, dle jeho názoru,
finanční podpora dostačující. Vzhledem k tomu, že VZLÚ má ambice spolupracovat
se zahraničními organizacemi a účastnit se propojování s univerzitami, zodpověděl
nominant dotaz, jak je VZLÚ vnímán v zahraničí a zda bude VZLÚ schopen
případnou zahraniční spolupráci zvládat s ohledem na stávající personální kapacity.
Diskutována byla rovněž otázka zlepšení šíření povědomí o činnosti VZLÚ, ale
i dalších českých firem působících v oblasti kosmického průmyslu, zejména
v souvislosti se získáváním mladých kvalifikovaných lidí pro práci ve VZLÚ.
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro
řádný výkon funkce v dozorčí radě.

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.

Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předsedkyně Výboru
pro personální nominace

