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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 43 

Datum: 21.01.2016 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. František Hýbner 

Průběh projednávání: 

Dipl-Ing. Miroslav Hejna, náměstek pro řízení sekce Informační a komunikační 
technologie Ministerstva financí, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem 
ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Státní 
pokladna Centrum sdílených služeb. Důvodem pro návrh nominace je výměna stávajícího 
člena, který již není zaměstnancem MF. Zdůraznil odbornost nominanta a odpovídající 
osobnostní předpoklady jako záruku pro řádný výkon člena dozorčí rady tohoto státního 
podniku. Zejména vypíchl rozsáhlé zkušenosti v oboru IT i všeobecné elektrotechniky, 
rovněž jeho akreditaci soudního znalce v oboru IT a v neposlední řadě zkušenosti 
z ekonomické oblasti řízení podniku. Následně nominant ve své prezentaci představil vizi 
svého působení v dozorčí radě podniku, kam je nominován, zejména využití předchozích 
zkušeností a nabytých vědomostí jak v oblasti ekonomické, tak i technické. Rád by také 
zúročil své zkušenosti z členství v dozorčích radách jiných společností a statutárních 
orgánech. Při svém případném fungování v dozorčí radě by se mimo jiné rád zaměřil na 
kontrolu efektivity investic podniku a sledování spolehlivosti, bezpečnosti a vytváření 
předpokladu pro krizové řízení datového centra.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídal 
nominant na dotazy týkající se hospodaření podniku a vývoje zaměstnanosti. Představil 
hlavní cíle podniku, za které považuje poskytování služeb provozu IT systémů pro státní 
správu a uspokojování potřeb zákazníků. Nominant dále provedl svým profesním 
životopisem a zmínil důležité milníky své profesní kariéry. Zamyslel se nad tím, co 
z nepopulárních opatření se mu podařilo prosadit a jak toho docílil. Nominant popsal 
způsob, jakým řídí pracovní kolektiv a jaký je typ manažera. Nominant uvedl, že v oblasti 
řízení lidí je zastánce jednoznačné řídící osy. Dále se probíralo složení a fungování 
stávající dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým způsobem 
si členové dozorčí rady dělí portfolio. 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 získaných zkušeností 
pro tuto práci, kterou nominant považuje za velmi zajímavou. 

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 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 14:45 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: 21.01.2016 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. František Hýbner 

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  

Dipl.-Ing. Miroslav Hejna MF  

Ing. František Hýbner   
 




