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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 85 

 
Datum: 09.11.2018 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Radoslav Bulíř 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 - Právní a majetek státu Ministerstva financí, 
který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministryně financí jmenovat nominanta na volné místo člena dozorčí rady státního 
podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. (dále také „státní podnik“). Předkladatel 
v nominačním dopisu uvedl, že nominant má rozsáhlé zkušenosti v IT oblasti, což prokazují dosud 
zastávané funkce, a je tedy optimálním kandidátem na člena dozorčí rady státního podniku pro 
oblasti finančního a IT zaměření. Podle předkladatele je osobní integrita nominanta zárukou kvality 
vykonávané dozorčí funkce.  

Ve své úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil Vládní výbor se svojí dosavadní profesní 
kariérou a představil specifika státního podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Dále 
nominant seznámil Vládní výbor s představami o své roli v rámci dozorčí rady, kdy jako hlavní 
témata označil koncepci rozvoje a strategické směřování podniku v oblasti služeb pro Ministerstvo 
financí i v oblasti služeb eGovernmentu a kontrolu jeho ekonomického fungování, dále využití 
dosavadních zkušeností v oblasti IT, projektového řízení a veřejných zakázek a v neposlední řadě 
též synergie s působení v Radě vlády pro informační společnost a jejích pracovních skupinách 
v oblasti eGovernmentu. Následoval pohovor se členy Vládního výboru, kdy nominant zodpověděl 
dotazy týkající se jeho dosavadních profesních úspěchů, zkušeností s vedením týmu a svých 
schopností v oblasti time managementu. Dále čelil otázkám týkajícím se jeho případné budoucí 
role v rámci dozorčí rady, otázkám budoucího rozvoje státního podniku a personálního zajištění. 
Nominant rovněž zodpověděl dotazy související s rozvojem IT technologií a s tím souvisejícími 
případnými dopady na množství administrativních pracovníků. Dále nominant čelil otázkám 
zaměřeným na funkčnost Integrovaného informačního systému Státní pokladny a možné důsledky 
oddělení důchodového fondu na tento systém. V závěru pohovoru byl nominant dotázán na možný 
střet zájmů a časové možnosti. 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 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 15:15 h. 

Zapsala: Mgr. Jan Večeřa v.r.             Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
                 tajemník výboru           předsedkyně výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


