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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 43 

Datum: 21.01.2016 
Čas: 15:30 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. Jaroslav Strouhal 

Průběh projednávání: 

Mgr. Jiří Kaucký, státní tajemník Ministerstva vnitra, který zastupoval předkladatele,  
seznámil s usnesením vlády č. 1065 ze dne 21.12.2015, v němž vláda udělila předchozí 
souhlas se založením státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační 
technologie, s. p., v návaznosti na § 3 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
ve znění pozdějších předpisů, s tím, že funkci zakladatele bude vykonávat Ministerstvo 
vnitra a představil návrh ministra jmenovat JUDr. Jaroslava Strouhala do dozorčí rady 
tohoto státního podniku. Důvodem pro nominaci JUDr. Jaroslava Strouhala do dozorčí 
rady je dlouholetá zkušenost se správou majetku státu dle zákona 219/200 Sb., zkušenost 
s výkonem zřizovatelské funkce vůči organizační složce státu Správě základních registrů 
a praxe získaná při koordinaci významných IT projektů a veřejných zakázek, v neposlední 
řadě i zkušenosti s výkonem této funkce z dozorčí rady jiného státního podniku a také 
současná pracovní pozice náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a 
komunikačních technologií zastávaná nominantem. Následně nominant ve své prezentaci 
představil vizi svého působení v dozorčí radě, důvody vzniku a cíle fungování tohoto 
státního podniku do jehož dozorčí rady je nominován včetně plánovaného sloučení s 
Odštěpným závodem ICT České pošty, s.p.  

 V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant provedl svým profesním 
životopisem, zmínil klíčové pozice své dosavadní kariéry a jmenoval největší dosažené 
úspěchy. Odpovídal na dotazy týkající se počtu zaměstnanců státního podniku a zmínil 
předpokládaná ekonomická data. Zamyslel se nad případnými komplikacemi, které se 
mohou vyskytnout při vzniku nového podniku. Následovaly otázky z oblasti řízení lidských 
zdrojů. Nominant odpovídal na otázky, kolik vede lidí, jaký je typ manažera a jak motivuje 
v práci své podřízené. Nominant se snaží řídit pracovní kolektiv pozitivní motivací, označil 
se za typ liberálního manažera. Jmenoval, jakým způsobem se mu daří prosazovat 
nepopulární rozhodnutí. Dále se probíralo předpokládané složení a fungování dozorčí 
rady včetně toho, kolik bude mít členů a jak často se bude scházet. Nominant uvedl, že je 
schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl 
plně věnovat a vyloučil u sebe jakýkoliv střet zájmů. Nominant za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě považuje jednoznačně kontrolu řízení tohoto podniku, který je 
v jeho gesci na Ministerstvu vnitra.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p., 
souhlas. 

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

Jednání skončilo v 16:15 h. 
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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: 15:30 h 
Předkladatel: MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. Jaroslav Strouhal 

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. Jiří Kaucký MV  

JUDr. Jaroslav Strouhal   
 




