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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

Záznam z jednání č. 46 

Datum: 05.04.2016 
Čas: 15:50 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Milan Blažek 

Průběh projednávání: 

JUDr. Michaela Pobořilová, ředitelka odboru Legislativy a právních služeb Ministerstva financí, 
která zastupovala předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Důvodem pro návrh 
nominace je rezignace stávajícího člena dozorčí rady. Zdůraznila odbornost nominanta a 
odpovídající osobnostní předpoklady jako záruku pro řádný výkon člena dozorčí rady pro oblast 
ekonomického a finančního zaměření. Zejména vypíchla rozsáhlé zkušenosti v ekonomické oblasti 
a dosavadní pracovní zkušenosti nabyté jak v pozici ředitele odboru rozpočtu na Ministerstvu 
životního prostředí tak ve stávající funkci ředitele finančního odboru na Generálním finančním 
ředitelství. V následné prezentaci nominant představil své pracovní zkušenosti, charakteristiku 
podniku, do jehož dozorčí rady je nominován a vizi své činnosti v dozorčí radě. Svoji roli v dozorčí 
radě vidí v uplatnění svých mnohaletých zkušeností z oblasti ekonomiky, finančního řízení a také 
z předchozího členství v dozorčích radách jiných společností.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídal nominant na 
dotazy týkající se hospodaření podniku a vývoje zaměstnanosti. Nominant dále provedl svým 
profesním životopisem a zmínil důležité milníky své profesní kariéry. Zamyslel se nad motivem ke 
studiu ekonomie a nad tím, jaké zkušenosti může uplatnit z předchozího členství v dozorčích 
radách z doby svého působení na Ministerstvu životního prostředí. Padaly také dotazy z oblasti 
řízení lidských zdrojů, řešení krizových situací. Na otázku, jak se snaží motivovat své podřízené, 
nominant odpověděl, že se snaží motivovat nejen finančně, ale i kolektivní prací, všeobecnou 
znalostí celého procesu a také vidinou možného kariérního postupu. Dále se probíralo složení a 
fungování stávající dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým 
způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro 
povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklaroval, že při jeho působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí 
radě považuje působit ve funkci tak, aby při následném odchodu z funkce si s ním ostatní podali 
ruku a za svou činnost se nemusel stydět. 

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 16:30 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/ministr-financi/odbor-43-strategicke-spolecnosti-a-inves/oddeleni-4301-podpora-exportu-a-spolecno
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/ministr-financi/odbor-43-strategicke-spolecnosti-a-inves/oddeleni-4301-podpora-exportu-a-spolecno
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/ministr-financi/odbor-43-strategicke-spolecnosti-a-inves/oddeleni-4301-podpora-exportu-a-spolecno
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/ministr-financi/odbor-43-strategicke-spolecnosti-a-inves/oddeleni-4301-podpora-exportu-a-spolecno
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 05.04.2016 
Čas: 15:30 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Milan Blažek 

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. Milan Blažek   
 




