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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 60 

Datum: 13.02.2017 
Čas: 09:10 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM 

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, dlouholeté působení na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu a současné působení ve funkci ředitele odboru podpory malých a středních 
podniků, jako záruku kvalitního a perspektivního výkonu uvedené funkce. Následně nominant ve 
své prezentaci představil nově vznikající obchodní společnost NIF, důvody pro vznik společnosti a 
její cíle. Blíže popsal schéma implementace kapitálových investic a oblasti investiční strategie 
fondu.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu společnosti NIF, předpokládaného počtu 
zaměstnanců a velikosti společnosti. Zamyslel se nad otázkou ohledně ideálního projektu, který by 
byl z pohledu NIF vhodný na financování. Následně nominant provedl svým životopisem, zmínil 
důvody, které jej vedly ke změně některých pracovních pozic, zhodnotil přínos studia v zahraničí. 
Dotazy padaly také na přednáškovou a publikační činnost nominanta. Nominant dále odpovídal na 
otázky jeho vývoje z hlediska managementu, uvedl, že se cítí být spíše lídrem, umí lidi přesvědčit a 
rád je motivuje. Motivovat se snaží možnostmi, které daná pozice přináší, např. zajímavá pracovní 
setkání, příležitost zvládat a získávat profesní zkušenosti. Také se probíralo složení a fungování 
dozorčí rady společnosti NIF včetně toho, kolik bude mít členů, jak často se bude scházet. 
Nominant uvedl, že při svém případném fungování v pozici člena dozorčí rady by se mimo jiné rád 
zaměřil na oblast rozvoje společnosti i v jiných směrech, než je oblast rizikového kapitálu. 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 bude mít čas a prostor pro povinnosti, které 
budou vyplývat z členství v dozorčí radě.  

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 09:51 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: 09:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM 

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. Marian Piecha, Ph.D., 
LLM   
 




