
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 4309/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně 

RNDr. Josef Postránecký, místopředseda 

Bc. Eva Svobodová, MBA, členka 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen 

Jana Maxová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

9. února 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo vnitra 

Nominovaná osoba: 

Ing. Vilibald Knob 

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Orgán: 

Dozorčí rada 

 



Průběh pohovoru: 

V úvodu pohovoru představil JUDr. Ing. Jiří Nováček, 1. náměstek ministra vnitra 
pro řízení Sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, jakožto zástupce 
předkladatele, nominovanou osobu. Jako důvod nominace uvedl, že nominovaná 
osoba je zkušeným odborníkem v oblasti informatiky, ekonomiky a nakládání 
s majetkem státu. Dále pak vyzdvihl nominantovy zkušenosti s předmětem činnosti 
Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen 
„NAKIT“), a to jak z pohledu nastavení finančního rámce pro její fungování, tak 
i z pohledu příjemce jejích služeb ve vztahu k odborům v její řídicí působnosti. 

Úvodem své prezentace se nominovaná osoba zaměřila na svůj profesní profil a na 
své působení v řadě poradních a pracovních orgánů. Dále seznámila členy Výboru 
pro personální nominace se základními údaji o NAKIT, jejím posláním a činností 
v současnosti, jako je například podpora klíčových aktivit státu v oblasti 
eGovernmentu, zvyšující se podíl horizontální spolupráce s rezorty mimo 
Ministerstvo vnitra či rozvoj nových obchodních příležitostí. V závěru nominant 
pohovořil o svých představách na pozici člena dozorčí rady výše uvedeného 
státního podniku, k nimž řadí zejména dohledovou činnost v roli zástupce 
zakladatele a současně i největšího zákazníka či podporu implementace Strategie 
NAKIT 2021 - 2024.   

V rámci hodnotícího pohovoru zodpověděla nominovaná osoba, jakožto interní 
zákazník NAKIT, otázku týkající se osobní spokojenosti s poskytovanými službami 
NAKIT. Poté byl nominant požádán o zhodnocení svého manažerského stylu a 
uvedení vlastností, kterých si u svých zaměstnanců cení a které naopak za 
hodnotné nepovažuje. Následně byla diskutována otázka poskytování 
kybernetických služeb orgánům státní správy, možnosti spolupráce NAKIT a 
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, včetně případných 
výhod z toho plynoucích. Nakonec nominant vyhodnotil přímou spolupráci NAKIT 
s Ministerstvem vnitra. 

V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce v dozorčí radě. 

 

 

 

 

Stanovisko 

 

Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady 
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň 
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání 



vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla 
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její 
přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené 
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby 
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována. 

Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím 
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti 
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením 
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti 
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.  

Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem 
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované 
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové 
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při  výkonu 
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována. 
 
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných 
souvislostech Výbor pro personální nominace  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

 

 

Ing. Yvona Charouzdová v. r. 

předsedkyně Výboru 
pro personální nominace 

 



PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Ing. Vilibald
Knob

DATUM NAROZENÍ: 
13/03/1960 

KONTAKT 

Státní příslušnost: Česká
republika 

Pohlaví: Muž 

Na Švihově 805, 
250 88 Čelákovice, Česko 

vilibald.knob@mvcr.cz 

(+420) 703458099 

01/08/2018 – AKTUÁLNÍ – 170 34 Praha 7, Česko 

(ekonomika, účetnictví, veřejné zakázky, provoz organizace, investice,
evropské fondy, mimounijní fondy, národní fondy, projektové řízení,
strategie, resortní PO + OSS, bezpečnostní sbory, IT…)

08/2012 – 06/2018 – Praha, Česko 

(ekonomika, IT, veřejné zakázky, provoz organizace, právní služby,
investice, evropské fondy, krizový manager, projektové řízení…)

11/2007 – 04/2012 – Praha, Česko 

(administrace žádostí a kontrola realizace projektů financovaných z EU
fondů do nejvýznačnějších nemovitých kulturních památek, IT resortu,
investice, rozpočetnictví, programové financování, FM EHP/Norska…)

01/2006 – 10/2007 – Praha, Česko 

(fungování průmyslových podniků v podmínkách environmentální
legislativy + člen komise při FAO - ovzduší, Rady Státního fondu životního
prostředí, Rady pro zdraví a životní prostředí…)

09/1999 – 12/2005 – Praha, Česko 

(negociace – statistika, účetnictví, IS, budování Integrovaného
administrativního a kontrolního systému Agrární platební agentury +
vedoucí projektů - 350 mil. Kč…)

06/1992 – 08/1999 – Praha, Česko 

(administrace a kontrola dotací, pronájmy a prodeje půdy, privatizace
státních podniků, provoz, ekonomika…)

09/1985 – 05/1992 – Praha, Česko 

(programátor analytik, normy, práce a mzdy, plánování, rozpočetnictví,
investice…)

Náměstek ministra pro řízení sekce ekonomiky a provozu 
Ministerstvo vnitra 

Náměstek pro ekonomiku - ředitel Sekce servisních činností 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Vedoucí samostatného oddělení finančního a projektového
řízení, IT, dotační politiky, FM EHP 
Ministerstvo kultury 

Ředitel odboru udržitelného rozvoje 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ředitel odboru IACS 
Ministerstvo zemědělství 

Ředitel regionálního odboru Karlovy Vary 
Ministerstvo zemědělství 

Informatik, ekonom, vedoucí investic 
Zemědělský podnik 

mailto:vilibald.knob@mvcr.cz


VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

ZNALOST JAZYKŮ 
MATEŘSKÝ JAZYK/JAZYKY::  čeština 

DALŠÍ JAZYK(Y):  

angličtina 

Poslech
B1

Čtení
B1

Samostatný
ústní projev

B1

Mluvená
komunikace

B1

Psaní
B1

němčina 

Poslech
B1

Čtení
B1

Samostatný
ústní projev

B1

Mluvená
komunikace

B1

Psaní
B1

ruština 

Poslech
B1

Čtení
B1

Samostatný
ústní projev

B1

Mluvená
komunikace

B1

Psaní
B1

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 

1981 – 1985 – Praha, Česko 

1979 – 1981 – Mladá Boleslav, Česko 

1975 – 1979 – Brandýs nad Labem, Česko 

Ing. 
Vysoká škola zemědělská, fakulta provozně ekonomická 

maturitní zkouška 
SEŠ Mladá Boleslav 

maturitní zkouška 
Gymnázium Brandýs nad Labem 

08/2018 – AKTUÁLNÍ 

08/2018 – AKTUÁLNÍ 

08/2018 – AKTUÁLNÍ 

08/2018 – AKTUÁLNÍ 

08/2018 – AKTUÁLNÍ 

Fond zábrany škod 

Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu 

Rada vlády pro informační společnost 

Rada vlády pro veřejnou správu 

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Řidičský průkaz: A

Řidičský průkaz: B

Řidičský průkaz: C
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