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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 25 

Datum: 09.02.2015 
Čas: 14:20 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. Ing. Ji ří Nováček 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Bc. Adéla Bruknerová, ředitelka 
Kanceláře ministra vnitra, nominant stručně prezentoval vizi svého působení v dozorčí 
radě podniku, kam je nominován (Česká pošta, s. p.).  Nominant představil význam 
podniku (dle jeho slov se jedná o největšího poštovního operátora v ČR, provozovatele 
rozsáhlé sítě poštovních poboček, poskytovatele ICT služeb a v neposlední řadě 
o významného poskytovatele finančních služeb a největšího státního zaměstnavatele) a 
hlavní priority podniku do budoucna (zabezpečení finanční stability podniku, změna 
systému financování základních služeb, vč. provozování poštovních služeb třetími 
subjekty). Dle nominanta je třeba, aby se zachoval charakter služeb podniku za 
současného posílení kontrolních funkcí zakladatele, svoji roli vidí v efektivním dohledu 
nad plněním taktických a strategických cílů podniku z hlediska zřizovatele, kterého by 
v dozorčí radě reprezentoval. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho četné zkušenosti ze státní správy, 
nominant zmínil i svoje působení v soukromé sféře. Nominant rovněž konstatoval, že má 
zkušenosti s fungováním podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, ze své aktuální 
pracovní pozice.  Nominant má právní i technické vzdělání. Nominant popsal svoje 
úspěchy i neúspěchy. Diskutovalo se o řídících schopnostech nominanta, o jeho 
způsobech motivace. Dle svých slov musí na své aktuální pozici kombinovat jak lídrovské 
tak manažerské dovednosti. Při svém působení v dozorčí radě by se zaměřil na 
hospodářské výsledky podniku, složky, ze kterých se skládá, a náklady. Nominant 
zhodnotil, jakým způsobem dodržuje finanční plán a šetří. Nominant deklaroval, že při 
jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na 
časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  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 15:05 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 09.02.2015 
Čas: 14:15 h 
Předkladatel: MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. Ing. Ji ří Nováček 

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  

Bc. Adéla Bruknerová MV  

JUDr. Ing. Jiří Nováček   
 


