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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 2 

 

Datum:   25. 4. 2014 

Čas:    11.00 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo vnitra 

Posuzovaná osoba:  Jan Mareš 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. Jan Sixta, 1. náměstek ministra, 
prezentoval nominant svoji vizi fungování v dozorčí radě, do které je nominován (Česká pošta, s.p.), 
své představy, jak nastavit spolupráci s managementem společnosti a jak má vypadat veřejná služba. 
Zdůraznil nutnost klást důraz na zvýšenou efektivitu pro státní sektor při správě záležitostí veřejného 
zájmu.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se diskutovalo o 
dosavadních pracovních zkušenostech nominanta, zejména pak o jeho prestižním angažmá 
v zahraničních firmách v oblasti finančnictví, i jeho největších kariérních úspěších. Debatovalo se také 
o odpovědnosti při plnění konkrétních pracovních úkolů, ať už vůči klientům, tak i vůči společnosti 
samotné, o nutnosti empiricky ověřovat data v případě pracovní vize, která má být realizována. Řešily 
se zkušenosti nominanta s vedením lidí, jakým způsobem motivovat tým a komunikovat s kolegy v 
pracovním kolektivu. V neposlední řadě padaly dotazy na osobnostní předpoklady pro činnost v 
dozorčí radě, motivy nominanta pro práci v dozorčí radě i jeho konkrétní časové možnosti pro tuto 
činnost.  

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s navrhovanou personální 
nominací souhlas. 

 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 11.45 

 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.                                  Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                  Tajemnice výboru                                 Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   25.4.2014 

Čas:    10.45 

Předkladatel:   MV 

Posuzovaná osoba:  Jan Mareš 

 

Přítomni: 

Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Jan Mareš   

Mgr. Jan Sixta MV  

   

   

   

   

   
 


