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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 41 

Datum: 09.12.2015 
Čas: 14:30 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Libor Kožíšek 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval náměstek ministra Mgr. Milan 
Feranec, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (CENDIS, s.p.). Nominant představil cíle a základní poslání podniku, orgány 
společnosti a velikost podniku. Upřesnil, že CENDIS je zkratkou pro Centrum dopravních 
informačních systémů, podnik vznikl jako servisní organizace pro Ministerstvo dopravy v 
oblasti ICT. Svou roli fungování v dozorčí radě vidí nominant v zúročení své kontrolní a 
auditor činnosti napříč resortem ministerstva k dohlížení na hospodárné a účelové 
nakládání s finančními prostředky státního podniku CENDIS.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Při rozhovoru se rozebíraly největší 
profesní ale i životní úspěchy nominanta. Vyzdvihl úspěšnou prezentaci výsledků 
z kontrolní a auditorské činnosti a přijímání navržených opatření a zamyslel se nad svým 
dlouholetým působením v resortu dopravy. Dále nominant odpovídal na otázky z oblasti 
řízení lidských zdrojů. Nominant také popsal, zda a jakým způsobem řídil krizové situace, 
jak prosazuje nepopulární kroky. Dotazy padaly na dozorčí radu podniku, kam je 
nominován včetně plánovaného rozdělení portfolia dozorčí rady mezi členy. Nominant se 
také zamyslel nad důležitostí celoživotního vzdělávání včetně toho, co mu aktuálně 
v oblasti, ve které působí, chybí. Nominant uvedl, že funkci v dozorčí radě bude časově 
zvládat a rovněž deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko 
střetu zájmů. Jako hlavní motivaci pro práci v dozorčí radě nominant uvedl dozorování na 
fungování státního podniku za účelem svého zřízení s ohledem na efektivní nakládání 
s finančními prostředky. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku CENDIS, s.p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 15:15 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: 09.12.2015 
Čas: 14:30 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Libor Kožíšek 

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  

Mgr. Milan Feranec MD  

Ing. Libor Kožíšek   
 




