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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 45 

Datum: 01.03.2016 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Viktor Pokorný 

Průběh projednávání: 

JUDr. Igor Fojtík, ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí 
Ministerstva průmyslu a obchodu, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem 
ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Strojírenský 
zkušební ústav, s.p. Zejména zdůraznil odbornou právní způsobilost nominanta, 
současnou pracovní pozici předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (ÚNMZ) a dosavadní pracovní zkušenosti, které jej předurčují k návrhu 
nominace na dočasně neobsazené místo v dozorčí radě podniku. V následné prezentaci 
nominant představil stručnou historii podniku sahající do 19. stol. včetně důležitých dat, 
obsah náplně a fungování státního podniku Strojírenský zkušební ústav. Při své práci 
v dozorčí radě by rád využil nabytých znalostí a zkušeností ze svého dlouholetého 
působení v ÚNMZ. Činnost člena dozorčí rady chce vykonávat v rámci jeho pravomocí 
tak, aby byly plněny cíle a koncepce stanovené zakladatelem a svou činností chce tak 
přispět k růstu hodnoty státního podniku a k růstu jeho majetku.   

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na dotazy ohledně 
svého působení v ÚNMZ, např. jaké změny provedl ve funkci předsedy. Dále nominant 
provedl svým profesním životopisem, zamyslel se nad tím, proč se rozhodl ke studiu na 
právnické fakultě a co ho přivedlo do ÚNMZ. Jmenoval také své největší životní či 
profesní úspěchy. Nominant popsal své zkušenosti s řízením pracovního kolektivu, 
zamyslel se nad progresivním vedením firmy. Na otázku zda se cítí být manažerem 
zaměřeným na vztahy či spíše na výsledky, odpověděl, že vzhledem k těžko měřitelným 
výsledkům ÚNMZ je spíše zaměřený na vztahy, byť se orientuje i na výsledek. Dotazy 
padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant u 
sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě 
považuje uplatnění zkušeností nabytých v pozicích současného zaměstnavatele.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Strojírenský zkušební ústav, s.p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 15:30 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: 01.03.2016 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Viktor Pokorný 

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  
JUDr. Igor Fojtík MPO  

Mgr. Viktor Pokorný   
 




