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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 60 

Datum: 13.02.2017 
Čas: 09:59 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, 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 podniku 
Strojírenský zkušební ústav, s.p. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení 
uvolněné funkce člena dozorčí rady. Představila nominanta a vyzdvihla jeho vysokou odbornost, 
technické vzdělání, bohaté zkušenosti s řídící a kontrolní činností a současné působení ve funkci 
rektora Vysokého učení technického v Brně. Následně nominant ve své prezentaci představil 
charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, včetně historie a hlavní činnosti. 
Zaměřil se i na porovnání Strojírenského zkušebního ústavu a Vysokého učení technického, na 
jejich oblasti zájmu a možné přínosy spolupráce např. v oblasti zkoušení, v oblasti výzkumu a 
vývoje a v oblasti mezinárodní spolupráce.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na dotazy ohledně stavu současné spolupráce mezi Strojírenským zkušebním ústavem 
a Vysokým učením technickým v Brně, počtu zaměstnanců a hospodaření podniku. Následně 
nominant provedl svým profesním životopisem. Dále padaly dotazy ke znalostem metod kontroly 
kvality a k působení ve funkci soudního znalce pro obor stavebnictví. Mezi největší dosažené 
úspěchy nominant mimo jiné uvedl působení současného profesního týmu a unikátní výsledky 
v oblasti betonových konstrukcí. Následovaly otázky z oblasti působení nominanta ve funkci 
rektora, zamyslel se nad nejobtížnějším obdobím své dosavadní kariéry a nad oblastí největších 
úspěchů Vysokého účetní technického ve spojení studentů s praxí. Dotazy padaly také na 
působení nominanta v dozorčích radách jiných společností. Probíralo se složení a fungování 
dozorčí rady Strojírenského zkušebního ústavu, a.s., včetně toho, kolik má členů, jak často se 
schází, a kým jsou nominováni. Svou specifickou roli v dozorčí radě vidí ve vzájemné synergii 
vysoké školy, kde nominant působí, a podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Dotazy padaly 
i na potenciální střet zájmů a nominant uvedl, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv 
riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje spolupráci.  

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 10:45 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: 09:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, 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  
prof. RNDr. Ing. Petr 
Štěpánek, CSc.   
 




