
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 48 

Datum: 23.05.2016 
Čas: 18:25 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Martin Horváth, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

JUDr. Michaela Pobořilová, ředitelka odboru Legislativy a právních služeb Ministerstva financí, 
která zastupovala předkladatele, seznámila s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici 
člena dozorčí rady podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. (dále jen „SPCSS“). 
Důvodem pro návrh nominace je záměr rozšíření dozorčí rady SPCSS a snaha zajistit dostatečně 
odborné zastoupení dozorčí rady s ohledem na předmět činnosti SPCSS. Zdůraznila odbornost, 
dosavadní praxi nominanta a odpovídající osobnostní předpoklady jako záruku pro řádný výkon 
člena dozorčí rady. Vyzdvihla zejména rozsáhlé zkušenosti nominanta v oboru informačních 
technologií a jeho konzultační funkce ve významných projektech v oboru IT zaměřených na 
implementaci a kontrolu implementace nových procesů, rovněž odborné dovednosti nominanta 
v oblastech procesního řízení a personálního managementu a profesní působení na různých 
vedoucích pozicích a funkcích v rámci struktury orgánů státní správy. V následné prezentaci 
nominant představil své pracovní zkušenosti ve státní správě a v soukromé sféře, charakteristiku 
podniku, do jehož dozorčí rady je nominován a vizi své činnosti v dozorčí radě. Svoji roli v dozorčí 
radě vidí v uplatnění svých mnohaletých zkušeností v oblasti koncepce rozvoje podniku a 
nakládání s majetkem státu svěřeným podniku k podnikatelské činnosti, v dohledu na výkon 
působnosti ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti podniku.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídal nominant na 
dotazy týkající se hospodaření podniku, počtu zaměstnanců, na zkušenosti s tímto podnikem za 
doby své profesní kariéry. Nominant dále provedl svým profesním životopisem a zamyslel se nad 
tím, co ho přivedlo k současnému profesnímu zaměření, a okomentoval některé konkrétní pracovní 
pozice, které zastával. V odpovědi na otázku svých největších profesních úspěchů jmenoval 
úspěšné projekty, kterých se účastnil v různých pracovních pozicích ať jako vedoucí sekce, 
projektový manažer či konzultant ve státní nebo soukromé sféře. Následovaly dotazy z oblasti 
řízení lidí, jakým způsobem vede pracovní kolektiv a jak jej motivuje. Dle svých slov se nominant 
snaží o demokratický způsob vedení s jasně stanovenými termíny a možnostmi pro úspěšné 
dosažení cíle. Nominant se zamyslel, jaká nepopulární opatření musel během svého 
manažerského působení realizovat, jaké musel řídit krizové situace během své činnosti 
v projektech a jak se mu daří prosazovat nepopulární kroky. Dále se probíralo složení a fungování 
stávající dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, jakým způsobem si členové 
dozorčí rady dělí portfolio a na jakou oblast by se zaměřil, pokud by usedl v dozorčí radě. 
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. Za 
hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje přitažlivost státní správy a řešení 
komplexních problémů. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/ministr-financi/odbor-43-strategicke-spolecnosti-a-inves/oddeleni-4301-podpora-exportu-a-spolecno
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Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 19:01 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: 23.05.2016 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Martin Horváth, Ph.D. 

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. Michaela Pobořilová MF  

Mgr. Martin Horváth, Ph.D.   
 




