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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 31 

Datum: 27.05.2015 
Čas: 08:45 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Miloslav Kopecký 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Dipl. Ing. Miroslav Hejna, náměstek 
ministra, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.). Jeho cílem by byl dohled 
nad řádným hospodařením podniku (sledovat výsledovky, rozvahy, strategické záměry a 
rozhodnutí). Jedná se o nově založený podnik, který má velký potenciál - má plnit IT úkoly 
pro velkou část státní správy, poběží tam velká část kritických systémů, stěžejní tedy 
bude efektivní dohled, zaměřil by se také na HR problematiku.  

Nominant dále osvětlil záležitosti s potenciálním střetem zájmů, na který sám upozornil, 
když jako člen a předseda představenstva působí ve společnosti ČD - Informační 
systémy, a.s. Sám to za střet zájmů nepokládá, podnik působí dle jeho slov jen dovnitř 
drah a poskytuje jiný charakter služeb. Přiznává nicméně, že menší překryv při 
poskytování některých služeb (např. služeb operačních systémů) je možný, byť dle jeho 
názoru jej předpokládá nevýznamný. Připustil současně, že i dle názoru právníků existuje 
možnost vzniku skutečností zakládající možné porušení zákazu konkurence. Dle svých 
slov je z pozice představenstva schopen regulovat, aby střet zájmů nenastal, a hodlá tak 
činit. Dle vyjádření předkladatele se rovněž o střet zájmů nejedná.  Na dotaz členů 
výboru, zda nemůže dojít k ovlivnění případného obchodního vztahu z hlediska aktivit 
podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, tuto možnost připustil, byť v malém 
rozsahu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své zkušenosti 
soukromého podnikatele, následně své působení v korporacích, včetně nadnárodních. 
Nominant se zamyslel nad svými největšími pracovními úspěchy, zmínil i neúspěchy. 
Dotazy padaly na hospodářský vývoj podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, dle 
nominanta se s toutou problematikou bude teprve podrobněji seznamovat. Otázky padaly 
rovněž na jeho roli v dozorčí radě, kterou by zastával - zaměřil by se tam na strategii a 
finance. Nominant prozatím nepůsobil v jiné dozorčí radě. Nominant popsal své 
zkušenosti z multikulturního pracovního kolektivu, jakým způsobem řídí a motivuje kolegy. 
Nominant popsal, jak činí strategická rozhodnutí, jakým způsobem prosazuje nepopulární 
opatření. Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí 
radě. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporu čuje  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 09:29 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v.r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 27.05.2015 
Čas: 08:45 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Miloslav Kopecký 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Dipl. Ing. Miroslav Hejna MF  

Ing. Miloslav Kopecký   
 


