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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 68 

Datum: 02.08.2017 
Čas: 08:58 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Eva Bednářová 

Průběh projednávání: 

JUDr. Michaela Pobořilová, ředitelka odboru Legislativy a právních služeb Ministerstva financí, 
která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady podniku Státní pokladna 
Centrum sdílených služeb, s.p. (dále jen „SPCSS“). Návrh na posouzení nominace je předkládán 
z důvodu obsazení uvolněné funkce člena dozorčí rady. Zdůraznila rozsáhlé odborné zkušenosti 
nominantky jako finanční ředitelky s fungováním malých i velkých firem, a také dosavadní 
zkušenosti v rámci státní správy v oblasti ekonomiky a rozpočtu. Vypíchla současné působení 
nominantky ve funkci ředitelky Odboru finančního GFŘ, jako záruku pro řádný výkon navržené 
funkce zejména v oblasti ekonomického a finančního zaměření. V následné prezentaci nominantka 
představila charakteristiku podniku SPCSS včetně zaměření a rozsahu poskytovaných služeb 
v rámci státní správy. Okomentovala současnou situaci ve fungování podniku, zejména po 
rozsáhlých změnách na manažerských postech v průběhu roku 2016, zaměřila se i na základní 
ukazatele hospodaření posledních let. V neposlední řadě představila své profesní zkušenosti a 
činnosti, kterými by mohla být v dozorčí radě přínosem.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídala nominantka 
nejprve na dotazy týkající se uskutečněných změn ve vedení podniku, vývoje počtu zaměstnanců 
a hospodářských výsledků. Nominantka dále provedla svým profesním životopisem, blíže 
okomentovala zastávané pracovní pozice, které považuje ve své profesní kariéře za stěžejní, a 
popsala důvody, které ji přiměly ke změně konkrétních pracovních pozic. Za své největší pracovní 
úspěchy označila např. pestrý profesní život, práci na projektech, které ji vždy obohatily v další 
činnosti. Následovaly dotazy z oblasti řízení lidí, jak velký pracovní tým v současné době vede, 
jaký styl vedení uplatňuje. Dále se nominantka zamyslela nad tím, čím bude v dozorčí radě 
kolegům či managementu podniku přínosem. Nominantka by při svém případném fungování 
v dozorčí radě ráda využila svůj potenciál v dodržování pravidel a vyhodnocování výsledků při 
plnění úkolů. Probíralo se také 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 nominantka zaměřila, pokud by usedla v dozorčí radě. Nominantka uvedla, že bude mít čas 
a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklarovala, že při jejím 
působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů.  

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 09:37 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: 02.08.2017 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Eva Bednářová 

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  

Ing. Eva Bednářová   
 




