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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 41 

Datum: 09.12.2015 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Mgr. Milan Feranec 

Průběh projednávání: 
 
Bc. Lenka Voplatková, náměstkyně pro řízení sekce zahraničních vztahů a komunikace, 
která zastupovala předkladatele, představila nominanta jako odborníka s rozsáhlou praxí 
v oblasti ekonomie a finančního řízení, jehož právní odbornost a současná pracovní 
pozice náměstka ministra bude přínosem pro efektivnost nejen jednání dozorčí rady, ale i 
pro fungování státního podniku jako takového. Zároveň schválením navržené nominace je 
předpoklad pro kvalitní přenos informací mezi subjektem a zakladatelem. Následně 
nominant ve své prezentaci krátce představil princip fungování a zřízení státního podniku 
CENDIS, do jehož dozorčí rady je nominován. Zdůraznil, že principem zřízení státního 
podniku CENDIS je být servisní organizací pro Ministerstvo dopravy v oblasti ICT. 
Zároveň shrnul svou vizi působení státního podniku, kterou je rozšíření služeb na základě 
poptávky Ministerstva dopravy pro zkvalitnění služeb v oblasti informačních systémů. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant provedl svým profesním 
životopisem a zmínil klíčové pozice své dosavadní kariéry v manažerských funkcích a své 
zkušenosti z pozice náměstka ministra. Zamyslel se nad svými největšími pracovními 
úspěchy, stejně tak i neúspěchy. Nominant také odpovídal na otázky z oblasti krizového 
řízení, kdy popsal, jakou krizovou situaci v poslední době vedl a jakým způsobem ji zvládl. 
Nominant uvedl, že zastává týmovou spolupráci v rámci úspěšného dosažení společného 
cíle. Nominant okomentoval plánované složení dozorčí rady státního podniku CENDIS, 
která není obsazena s ohledem na nedávnou změnu hlavního předmětu podnikání, 
včetně názvu podniku. Také představil své vize nastavení fungování dozorčí rady. 
Nominant uvedl, že funkci v dozorčí radě bude časově zvládat a rovněž u sebe vyloučil 
jakýkoliv střet zájmů. Nominant je plně připraven svou funkci vykonávat s plnou 
odpovědností nejen vůči podniku, ale i zakladateli, tj. Ministerstvu dopravy. Hlavní 
motivací pro práci v dozorčí radě státního podniku CENDIS je pro nominanta efektivní 
fungování.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku CENDIS, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 13:40 h. 

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: 09.12.2015 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Mgr. Milan Feranec 

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  

Bc. Lenka Voplatková MD  

Mgr. MilanFeranec   
 




