
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 98 

Datum: 09.10.2019 
Čas: 10:15 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Jaroš 

Průběh projednávání: 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel Kanceláře prvního náměstka pro řízení Sekce vnitřní bezpečnosti 
a policejního vzdělávání Ministerstva 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, s.p. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele dlouholeté zkušenosti nominanta, vyplývající ze zastávání řídících a poradních 
funkcí a jeho několikaletá profesní praxe ve finančním sektoru. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve představil silné a slabé stránky státního podniku, do jehož 
dozorčí rady byl nominován. Mezi silné stránky nominant řadí dlouholetou tradici, rozsáhlou 
pobočkovou síť, znalost trhu a konkurence a klíčový podíl v poštovních službách. Jako slabé 
stránky pak nominant označil konzervativnost a nedostatek flexibility, nespokojenost zákazníků 
s kvalitou poskytovaných služeb, zastaralou logistickou infrastrukturu a nedostatečnou schopnost 
přilákat a zaplatit špičkové odborníky. Dále se nominant zabýval možnými příležitostmi, mezi 
něž patří zajištění poskytování univerzální služby pro stát a dostupnost těchto služeb pro občany 
a možnost se stát klíčovým partnerem státu při realizaci jeho politiky v oblasti eGovernment 
a Digitální Česko. Jako hrozby na druhé straně nominant vnímá riziko cashflow a neochota 
využívat státní podnik jako strategického partnera státu v oblastech, které synergicky navazují na 
infrastrukturu a kompetence státního podniku. V závěru své prezentace pak nominant označil 
hlavní problémy státního podniku, do jehož dozorčí rady byl nominován. V průběhu pohovoru 
s členy Vládního výboru byl nominant dotázán na svoje zkušenosti ze soukromé i státní sféry 
a případné úspěchy či neúspěchy. Dále nominant čelil dotazům k dlouhodobé vizi pro státní podnik 
a možnosti inspirace v zahraničí. V rámci diskuze byla zmíněna i problematika finančního dluhu 
České republiky vůči státnímu podniku. Další dotazy pak směřovaly do oblasti digitalizace 
a představy nominanta o možné konsolidaci státního podniku. V posledním bloku otázek byl 
nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.  

 

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

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 10:45 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


