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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 66 

Datum: 20.06.2017 
Čas: 19:29 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: Ing. Bc. Petr Kameník 

Průběh projednávání: 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel Kanceláře prvního náměstka ministra vnitra, který zastupoval 
předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady podniku Česká pošta, s.p. Návrh na posouzení 
nominace je předkládán z důvodu obsazení uvolněné funkce člena dozorčí rady. Vypíchl cenné 
odborné znalosti a pracovní zkušenosti nominanta včetně současného působení nominanta ve 
funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce podnikání, digitální ekonomiky a 
spotřebitele, pod níž spadá odbor poštovních služeb a informační společnosti, pro řádný výkon 
funkce člena dozorčí rady uvedeného podniku. Zástupce předkladatele také vysvětlil, že je 
ustáleným zvykem, aby v dozorčí radě České pošty byl zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, 
jenž je gestorem zákona o poštovních službách. V následné prezentaci nominant nejprve 
představil kompetence MPO v oblasti poštovních služeb a výhody plynoucí z členství zástupce 
MPO v dozorčí radě České pošty jak pro MPO, tak i pro Českou poštu. Ve své prezentaci se také 
věnoval nejbližším aktivitám MPO ve vztahu k České poště.    

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídal nominant 
nejprve na dotazy týkající se současného stavu dostupnosti a rozsahu poskytovaných služeb 
České pošty. Poté nominant provedl svým profesním životopisem a blíže okomentoval některé 
konkrétní pracovní pozice doposud zastávané. Jmenoval své největší životní a profesní úspěchy, a 
blíže specifikoval svou dosavadní činnost na MPO včetně konkrétních úspěchů, kterých se mu 
podařilo ve funkci náměstka ministra dosáhnout. Následovaly otázky z oblasti řízení lidí. Nominant 
odpovídal na otázky, kolik lidí řídí, jaký je typ manažera, jak své podřízené motivuje. 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 orientaci na 
praxi, kterou členstvím v dozorčí radě získá, a následně využije při tvorbě příslušných zákonů.  

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

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

Jednání skončilo v 20:01 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: 20.06.2017 
Čas: 19:00 h 
Předkladatel: MV 
Posuzovaná osoba: Ing. Bc. Petr Kameník 

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. Pavel Vařeka MV  

Ing. Bc. Petr Kameník   
 




