VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 3232/2021-UVCR
ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU

Členové Výboru přítomní pohovoru:
Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně
RNDr. Josef Postránecký, místopředseda
Bc. Eva Svobodová, MBA, členka
Mgr. František Bublan, člen
Ing. Petr Špirhanzl, člen
Jana Maxová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
9. února 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex
Předkladatel:
Ministerstvo vnitra
Nominovaná osoba:
JUDr. Ing. Jiří Nováček
Právnická osoba s majetkovou účastí státu:
Česká pošta, s. p.
Orgán:
Dozorčí rada

Průběh pohovoru:
V úvodu pohovoru představil Ing. Vilibald Knob, náměstek ministra vnitra pro řízení
Sekce ekonomiky a provozu, jakožto zástupce předkladatele, nominovanou osobu.
Jako důvod opakované nominace uvedl dlouhodobé zkušenosti ve vrcholném
vedení Ministerstva vnitra a také fakt, že nominovaná osoba se na pozici člena
dozorčí rady osvědčila.
Úvodem své prezentace zhodnotila nominovaná osoba své dosavadní působení
ve funkci člena dozorčí rady České pošty, s. p. (dále jen „ČP“), kdy zmínila mimo
jiné proces zamýšlené, leč neuskutečněné, privatizace ČP, dále schválení
dokumentu „Strategie rozvoje České pošty, s. p.“ a jeho aktualizaci nejen
v souvislosti s pandemií COVID-19, ale i s ohledem na další vývoj v oblasti
poštovních služeb. Následně se nominant věnoval současnému stavu ČP a popsal
ekonomické a strategické cíle ČP. Závěrem nominovaná osoba seznámila členy
Výboru pro personální nominace s vizemi svého dalšího působení v dozorčí radě a
kroky směřujícími k napravení situace v ČP.
Následoval hodnotící pohovor, v jehož úvodu byl nominant vyzván ke zhodnocení
svého dosavadního působení ve funkci člena dozorčí rady ČP a uvedení
dosažených úspěchů za toto období. Poté nominovaná osoba představila
nejnáročnější cíle obsažené v aktualizované strategii ČP z roku 2019. Vzhledem
ke zkušenostem nominanta z působení v dozorčí radě ČP byl další dotaz zaměřen
na zhodnocení projektu Pošta Partner a nastavení spolupráce s obcemi.
Diskutována byla rovněž otázka možnosti využití poboček ČP dalšími stranami tak,
aby byla případná spolupráce pro všechny výhodná. Následně byl nominant
dotázán, jak vnímá konkurenci soukromých služeb a zda vidí příležitosti k rozšíření
a posílení služeb ČP, jež by vedly ke zvýšení její konkurenceschopnosti.
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro
řádný výkon funkce v dozorčí radě.

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

