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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 85 

 
Datum: 02.11.2018 
Čas: 13:45 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel Kanceláře prvního náměstka ministra vnitra 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 odborné kvality, vzdělání a pracovní zkušenosti nominanta. 

Ve své úvodní prezentaci nominant nejdříve představil státní podnik, do jehož dozorčí rady byl 
nominován a seznámil členy Vládního výboru s jeho historií. Dále nominant podal základní 
informace o současné činnosti státního podniku. Zhodnotil pozitiva a negativa státního podniku, 
podrobněji rozvedl problematiku stávající pobočkové sítě České pošty, s.p. na území České 
republiky a možné řešení jejích aktuálních problémů, nastínil vizi možné transformace právní 
formy, uvedl základní nedostatky, jež se týkají nemovitého majetku státního podniku a představil 
i svoji vizi budoucí personální politiky. V rámci pohovoru byl nominant dotázán na kvalitu 
zaměstnanců a na názor nominanta na možnosti zvýšení jejich kvalifikace. Dále nominant 
zodpověděl dotazy týkající se ceny služeb poskytovaných státním podnikem ve srovnání se 
zahraničními poskytovateli stejného typu služeb. Další dotazy se týkaly možností nastavení 
systémů obdobných těm, jež jsou v zahraničí běžné a finančního modelu pro státní podnik, do 
jehož dozorčí rady je nominován. Nominant rovněž čelil otázkám, týkajícím se jeho dosavadních 
pracovních úspěchů a jeho očekávané role v dozorčí radě. V posledním bloku otázek byl nominant 
dotázán na možný střet zájmů a časové možnosti. Na otázku, zda byl nominant v minulosti 
objektem negativních zpráv v médiích nominant odpověděl záporně.  

 

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

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

Jednání skončilo v 14:20 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


