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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 67 

Datum: 25.07.2017 
Čas: 11:28 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních 
technologií, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady podniku Národní 
agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. (dále jen „NAKIT“). Návrh na posouzení 
nominace je předkládán z důvodu obsazení funkce člena dozorčí rady. Vyzdvihl cenné odborné 
znalosti a dosavadní pracovní zkušenosti nominanta včetně současného působení ve funkci 
náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend, 
pověřeného řízením sekce veřejné správy, jako předpoklady pro řádný a kvalitní výkon funkce 
člena dozorčí rady uvedeného podniku. V následné prezentaci nominant nejprve seznámil se 
vznikem státního podniku NAKIT, pohovořil o jeho činnosti a krátce okomentoval aktuální situaci a 
uskutečněné změny v podniku. Nominant dále představil své pracovní zkušenosti, předpoklady pro 
výkon navržené funkce a vize činnosti v dozorčí radě.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídal nominant 
nejprve na dotazy týkající se současného stavu podniku včetně počtu zaměstnanců. Poté 
nominant provedl svým profesním životopisem a zamyslel se nad klíčovými momenty své 
dosavadní kariéry. Mezi své největší úspěchy zařadil např. práci na přípravě některých zákonů či 
novelách ústavy. Dotazy padaly také na publikační činnost nominanta. Následovaly otázky 
z oblasti řízení lidí. Nominant odpovídal na otázky, kolik lidí řídí, jaký je typ manažera, jaký styl 
řízení uplatňuje, a čím se snaží být vzorem. Dále se probíralo složení a fungování stávající dozorčí 
rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, kým jsou do dozorčí rady nominováni. 
Nominant u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat svůj 
časový harmonogram, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. Jako hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě uvedl snahu posunout elektronizaci státní správy dopředu.  

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

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

Jednání skončilo v 12:01 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: 25.07.2017 
Čas: 11:15 h 
Předkladatel: MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 

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. Jaroslav Strouhal MV  
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, 
Ph.D.   
 




