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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 43 

Datum: 21.01.2016 
Čas: 16:20 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jiří Zmatlík 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. Jiří Kaucký, státní tajemník 
Ministerstva vnitra, nominant ve své prezentaci provedl svým profesním životopisem, 
představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je nominován (Národní 
agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.) a hlavní úkoly tohoto nového 
státního podniku. Nominant v současné době působí jako náměstek ministra vnitra pro 
řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů, za hlavní úkol tohoto státního 
podniku označil nominant v první řadě zmapování již existující komunikační infrastruktury 
ve vlastnictví státu a nezbytnost zmapovat i současné a budoucí potřeby veřejnoprávních 
institucí na další rozvoj komunikačních služeb v této oblasti. Nominant vizi svého 
působení v dozorčí radě spatřuje v uplatněných svých znalostí ekonomické a účetní 
problematiky získané při řízení ekonomických útvarů a podřízených organizací 
Ministerstva vnitra a v zúročení svých dlouholetých zkušenosti z oblasti veřejných 
zakázek.   

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant se zamyslel nad nejdůležitějším 
momentem své dosavadní kariéry, který ovlivnil jeho další profesní vývoj a zmínil největší 
profesní úspěchy. Odpovídal na dotazy z oblasti řízení lidských zdrojů, jakým způsobem 
řídí pracovní kolektiv, jak se snaží motivovat své podřízené, jaký je manažer. Nominant se 
při řízení pracovního kolektivu snaží o individuální komunikaci se členy týmu, snaží se své 
podřízené respektovat a upřednostňuje pozitivní styl řízení, stanovení cílů a jejich plnění. 
Nominant se také zamyslel nad důležitostí celoživotního vzdělávání včetně toho, kde vidí 
své zlepšování v oblasti, ve které aktuálně působí. Dále se probíralo plánované složení a 
fungování dozorčí rady státního podniku Národní agentura pro komunikační a informační 
technologie, s.p., včetně toho, kolik bude mít členů, jak často se bude scházet a jakým 
způsobem si jednotliví členové dozorčí rady rozdělí portfolio. Nominant uvedl, že funkci 
v dozorčí radě bude časově zvládat a vyloučil u sebe jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní 
motivaci svého působení v dozorčí radě označil nominant, vzhledem ke vzniku nového 
podniku, novátorství, být průkopníkem něčeho nového.  

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 16:55 h. 

Zapsal: Markéta Mařincová v.r.    Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru                     Předseda výboru 
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Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 21.01.2016 
Čas: 16:15 h 
Předkladatel: MV 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jiří Zmatlík 

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  

Mgr. Jiří Kaucký MV  

Mgr. Jiří Zmatlík   
 




