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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 78 

 
Datum: 03.05.2018 
Čas: 08:35 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Dzurilla 

 

Průběh projednávání: 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel Kanceláře prvního náměstka ministra vnitra, který zastupoval 
předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra vnitra 
jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Česká pošta. Objektivním 
důvodem nominace je zájem zakladatele státního podniku na částečné rekonstrukci dozorového 
orgánu České pošty, s.p. s důrazem na vysokou odbornost jeho členů. Podle předkladatele 
nominant disponuje praktickými pracovními zkušenostmi s řízením státního podniku a zároveň 
disponuje požadovanou odborností pro to, aby mohl řádně a odborně vykonávat funkci člena 
dozorčí rady, do níž je nominován. S ohledem na dosavadní pracovní zkušenosti nominanta 
(ředitel Národní agentury pro informační a komunikační technologie, s.p., Vládní zmocněnec pro 
ICT a digitalizaci, generální ředitel Centra sdílených služeb, s.p.) se od nominanta pro Českou 
poštu očekává zejména osobní přínos v oblasti digitalizace a synergetický efekt s programem 
národní digitalizace. Poté následovala stručná prezentace státního podniku, v níž nominant členy 
Vládního výboru pro personální nominace seznámil se současnou situací státního podniku 
a zejména pak se svojí vizí a strategií dalšího směřování České pošty.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. V rozhovoru 
se diskutovalo zejména o otázkách financování České pošty, o důvodech její stagnace. Nominant 
se rovněž zamýšlel nad srovnáním fungování státních podniků, v nichž v současné době působí, 
s fungováním České pošty. Následovaly otázky z oblasti řízení lidí. Nominant odpovídal na otázky, 
kolik lidí řídí, jaký je typ manažera, jak své podřízené motivuje. Nominant uvedl, že je schopen 
racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. 
Nominant u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Jako hlavní motivaci svého působení v dozorčí 
radě uvedl cíl udělat z České pošty fungující, moderní a efektivní společnost.  

 

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

 
 
Mgr. Radek Augustin pro návrh předkladatele 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
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Jednání skončilo v 09:10 h. 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v.r.             Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r. 
  v.z. tajemníka výboru                   předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


