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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 83 

 
Datum: 21.08.2018 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc. 

Průběh projednávání: 

Mgr. Jiří Kaucký, státní tajemník v Ministerstvu vnitra, který zastupoval předkladatele, seznámil 
členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra vnitra jmenovat nominanta na 
pozici člena dozorčí rady státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační 
technologie, s.p. Nominace byla navržena s ohledem na zásady, jimiž se při posuzování návrhů na 
jmenování osob do dozorčích rad Vládní výbor řídí, tj. objektivita, profesionální přístup 
a diskrétnost, přičemž nominant dle předkladatele splňuje jak zákonné požadavky, tak je, dle 
mínění zakladatele státního podniku, zejména svou odbornou erudicí a manažerskými kvalitami 
zárukou odborného a odpovědného výkonu člena dozorčí rady státního podniku. 

Ve své úvodní prezentaci nominant nejprve představil státní podnik, do jehož dozorčí rady je 
nominován. Shrnul cíle státního podniku a jeho obchodní aktivity, přičemž členy Vládního výboru 
seznámil s přehledem výsledků hospodaření státního podniku k 30. červnu 2018. Dále nominant 
uvedl své dosavadní pracovní zkušenosti a předpoklady pro výkon člena dozorčí rady. V závěru 
své prezentace pak nominant představil své vize výkonu funkce, do níž je nominován. Následoval 
pohovor s členy Vládního výboru, při němž byl dotazován na své hlavní úspěchy a neúspěchy 
v dosavadní profesní kariéře. Nominant odpověděl na otázku týkající se jeho subjektivního názoru 
na iniciativu svých podřízených. Další otázky směřovaly ke zjištění, jakým způsobem je nastaven 
systém digitalizace, jaké jsou předpoklady v oblasti technologických požadavků, jaké vidí nároky 
v oblasti personální a v neposlední řadě byly otázky směřovány do finanční stability a ziskovosti 
státního podniku. Dotazy směřovaly rovněž do problematiky komunikace dozorčí rady 
s managementem a propojení státního podniku se svým zakladatelem. V posledním bloku otázek 
byl nominant dotázán na možný střet zájmů. Na otázku, zda byl nominant v minulosti objektem 
negativních zpráv v médiích, nominant odpověděl záporně.  

 

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

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 14:45 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


