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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 45 

Datum: 01.03.2016 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Zdeněk Veselý 

Průběh projednávání: 

Ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva průmyslu a 
obchodu JUDr. Igor Fojtík, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra 
jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.). Nominanta představil jako odborníka 
s právnickým vzděláním se zaměřením na technické právní předpisy v oblasti technických 
požadavků na výrobky a metrologii, který má bohaté zkušenosti s agendou technické 
normalizace a posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.  Návrh 
na posouzení nominace je předkládán z důvodu dočasně neobsazeného místa v dozorčí 
radě. V následné prezentaci se nominant mimo jiné zaměřil na představení podniku, do 
jehož dozorčí rady je nominován, ve vztahu k působnosti Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), kde nominant působí jako náměstek 
předsedy a ředitel sekce odborných působností.  Nominant vnímá TZÚS Praha, s.p. jako 
stabilní článek systému státního zkušebnictví a do budoucna je třeba zajistit, aby jím 
zůstal. V dozorčí radě by se rád, jako zástupce ÚNMZ, zaměřil právě na činnosti 
vykonávané na základě oprávnění udělených ÚNMZ tedy činnost autorizované osoby 
vykonávané podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a na 
činnost oznámeného subjektu podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků 
před jejich uvedením na trh.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant odpovídal na dotazy týkající se 
činnosti státního podniku, do jehož dozorčí rady je nominován včetně toho, kolik má 
podnik zaměstnanců a z čeho jsou tvořeny příjmy podniku. Dotazy také padaly na jeho 
činnosti v pracovních skupinách, kde se podílí na přípravě a následném legislativním 
procesu nového zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání trh. 
Dále nominant provedl svým profesním životopisem, popsal své největší dosažené 
úspěchy. Na otázku jakým stylem řídí kolektiv a motivuje podřízené, odpověděl, že se 
snaží o přátelské jednání se stanovením pevných termínů, autoritu a případné sankce 
uplatňuje v nezbytných případech, motivovat se snaží formou odměn. Nominant uvedl, že 
bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a 
deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. 
Hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě nominant spatřuje ve snaze dohlížet na to, 
aby se dobře certifikovaly výrobky a nevydávaly se problematické certifikáty. 

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

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
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Jednání skončilo v 14:40 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: 14:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Zdeněk Veselý 

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. Zdeněk Veselý   
 




