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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    13:05 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo vnitra 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Ing. Jan Kasal  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, náměstkyně 
ministra, nominant krátce představil své dosavadní profesní působení a poté i podnik, do jehož dozorčí 
rady je nominován (Česká pošta, s.p.).  Nominant zhodnotil aktuální situaci podniku, podotknul, že se 
momentálně nachází ve fázi  transformace a liberalizace za situace, že musí jednak nabízet veřejnou 
službu a současně se potýkat s konkurenceschopností. Dozorčí rada je dle jeho názoru konsolidovaná, 
nicméně protože vedení dozorčí rady je nové, věří, že spolu s ostatními zvládne učinit kroky 
k efektivnějšímu fungování podniku. Svoji roli při působení v dozorčí radě vidí nominant v 
posuzování rozvojových programů, udržování dobrých vztahů s odborovými partnery, s regulátory a 
dalšími institucemi státní správy. Nominant by se rád angažoval ve výboru dozorčí rady pro rozvoj 
lidských zdrojů. Jeho potenciální působení v dozorčí radě souvisí i s jeho dalšími rolemi (krajského 
zastupitele), neboť působení České pošty, s.p., výrazně ovlivňuje situaci i na úrovni kraje. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant zanalyzoval své zkušenosti s řídícími 
funkcemi, vypíchnul své zkušenosti s působením v dozorčí radě. Nominant nevnímá dozorčí radu jako 
konkurenta hospodářskému vedení. Nominant zhodnotil své pracovní úspěchy, zmínil i neúspěchy. 
Jako svoji přidanou hodnotu vidí nominant schopnost konsensuálního vedení, svůj přesah do 
exekutivy i legislativy, který by mohl dále využít a rozvíjet. Co do kvality lidských zdrojů nominant 
zhodnotil, že tak jako každý státní podnik se i Česká pošta, s.p., potýká s určitými problémy, proto dle 
jeho názoru kvalitní personální práce podnik teprve čeká. Je totiž nutné podnik adaptovat na moderní 
podmínky, zejména co do elektronizace. Současně je nutné také dbát na podmínky zaměstnanců. Dle 
nominanta je důležité vytvořit kvalitní kolektivní smlouvu, což by pomohlo podnik nastartovat 
správným směrem. Jednotlivé státní podniky by dle názoru nominanta měly privilegovaně kooperovat 
mezi sebou, což by byl jeden z hlavních cílů nominanta, pokud by se stal členem dozorčí rady. Dotazy 
padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 

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

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - proti návrhu 

Jednání skončilo v 13:52 hod. 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.  Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                 Tajemnice výboru                    Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    13:00 hod 

Předkladatel:   MV 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Ing. Jan Kasal 

 

Přítomni: 

Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA MV  

Ing. Jan Kasal   

   

   

   

   

   
 


