VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 7979/2021-UVCR
ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU

Členové Výboru přítomní pohovoru:
Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně
RNDr. Josef Postránecký, místopředseda
Mgr. František Bublan, člen
Ing. Petr Špirhanzl, člen
Jana Maxová, sekretariát
Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
3. března 2021, jednání se uskutečnilo online prostřednictvím platformy Webex
Předkladatel:
Ministerstvo dopravy
Nominovaná osoba:
Ing. Dan Ťok
Právnická osoba s majetkovou účastí státu:
Správa železnic, státní organizace
Orgán:
Správní rada

Průběh pohovoru:
V úvodu pohovoru představil Mgr. Martin Vavřina, státní tajemník v Ministerstvu
dopravy, jakožto zástupce předkladatele, nominovanou osobu. Jako důvody
opakované nominace uvedl vysokou odbornou způsobilost a kompetence
nominované osoby, která dříve působila rovněž na postu ministra dopravy a je tak
vhodným kandidátem na pozici člena správní rady Správy železnic, státní
organizace (dále jen „SŽ“).
Úvodem své prezentace seznámila nominovaná osoba členy Výboru pro personální
nominace se svým osobním a profesním profilem, který zahrnoval zkušenosti
s manažerskými funkcemi jak v soukromé, tak ve státní sféře, ale zmínila též své
současné působení v akademické sféře. Poté nominant uvedl základní data SŽ,
jako je například celková stavební délka kolejí v kilometrech či počet železničních
stanic. Závěrem prezentace se nominant věnoval své vizi působení ve správní radě
SŽ. V této souvislosti hovořil o zvýšení bezpečnosti na železnici, o optimalizaci
stávající hustoty železničních tratí, dále o pokračování přestavby Masarykova
nádraží v Praze včetně spojení na letiště v Praze nebo o investicích do budování
vysokorychlostních železnic.
Následoval hodnotící pohovor, v jehož úvodu nominant zodpověděl dotaz týkající
se změn v manažerském přístupu k řízení/vedení lidí při přechodu ze soukromé do
státní sféry. Poté nominant zhodnotil úspěchy, zejména pak v oblasti zvýšení
bezpečnosti na železnici, kterých dosáhl v době svého působení na pozici ministra
dopravy, a to jak z pohledu právního, tak z pohledu lidských zdrojů. Dále byla
diskutována otázka možnosti začlenění zaměstnanců Hasičského záchranného
sboru působícího při železnici pod Hasičský záchranný sbor ČR, a tím jejich
převedení do služebního poměru. Nominant se také vyjádřil k možným úskalím
výstavby vysokorychlostní trati Masarykovo nádraží – letiště v Praze a v souvislosti
s touto výstavbou i k možnosti širšího využití investičních pobídek státu pro české
podniky. Následně byl zodpovězen dotaz týkající se nominantovy koncepční
představy řešení problematiky vysokorychlostních a regionálních tratí. Opomenuto
nebylo ani působení nominanta v akademické sféře, kdy členům Výboru pro
personální nominace přiblížil téma své disertační práce.
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro
řádný výkon funkce člena správní rady.

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

