
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 30198/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně 

Bc. Eva Svobodová, MBA, členka 

RNDr. Josef Postránecký, člen 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen 

Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát 

Jana Maxová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

17. srpna 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo financí  

Nominovaná osoba: 

Ing. Jiří Pos 

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

Letiště Praha, a.s. 

Orgán: 

Představenstvo 



Průběh pohovoru: 

V úvodu pohovoru představil Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce Právní 
a majetek státu Ministerstva financí, jakožto zástupce předkladatele, nominovanou 
osobu. Důvodem navrhované nominace do funkce člena představenstva 
společnosti Letiště Praha, a.s. je vyhodnocení kandidáta jako nejvhodnějšího 
ve výběrovém řízení realizovaném na Ministerstvu financí.  

Úvodem své prezentace pohovořila nominovaná osoba o svém osobním i profesním 
profilu. Poté seznámila členy Výboru pro personální nominace s aktuálním stavem 
společnosti Letiště Praha, a.s. Následně nominant podrobněji probral SWOT 
analýzu společnosti a zaměřil se také na základní pilíře dalšího směřování Letiště 
Praha, a.s., včetně uvedení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů 
jmenované společnosti.  

V rámci hodnotícího pohovoru byly položeny dotazy směřující do personální oblasti, 
konkrétně byla nominovaná osoba dotázána na motivaci opětovného návratu do 
společnosti Letiště Praha, a.s., na vývoj jejího manažerského stylu, využití prvků 
leadershipu či kvalitu stávajícího týmu Letiště Praha, a.s. V souvislosti se 
současným působením nominanta na pozici jednatele Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
zodpověděl nominant dotaz zaměřený na specifika tohoto letiště. Na základě dotazu  
nominant sdělil svůj pohled na stávající situaci a dopady do možného budoucího 
vývoje Letiště Praha, a.s. Poté nominant reagoval na otázku týkající se dosažení 
stavu vyrovnaného provozního hospodaření.  

V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce v představenstvu. 

 

 

 

Stanovisko 

 

Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady 
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň 
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání 
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla 
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její 
přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené 
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby 
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována. 

Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím 
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti 



managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením 
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti 
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.  

Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem 
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované 
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové 
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při  výkonu 
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována. 
 
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných 
souvislostech Výbor pro personální nominace  

doporučuje 

vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas. 

 

 

Ing. Yvona Charouzdová v. r. 

předsedkyně Výboru 
pro personální nominace 

 






