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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 78 

 
Datum: 03.05.2018 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: JUDr. Karel Kratina 

 

Průběh projednávání: 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel Kanceláře prvního náměstka ministra 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. Objektivním 
důvodem nominace je zájem zakladatele státního podniku na částečné rekonstrukci dozorového 
orgánu České pošty, s.p. s důrazem na vysokou odbornost jeho členů. Předkladatel je přesvědčen, 
že s ohledem na odborné kvality a bohaté zkušenosti nominanta s fungováním tohoto státního 
podniku (nominant působil několik let na pozici generálního ředitele České pošty, s. p. a vykonával 
funkci člena dozorčí rady), bude členství JUDr. Kratiny v dozorčí radě pro Českou poštu přínosem. 
Poté následovala stručná prezentace státního podniku, v níž nominant členy Vládního výboru pro 
personální nominace seznámil zejména se svými osobními prioritami a představami svého 
působení v dozorčí radě tohoto státního podniku.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. V rozhovoru se probíralo 
téma bývalého působení nominanta na pozici generálního ředitele České pošty, s.p., aktuální 
ekonomická situace podniku, včetně možných příčin této situace a možností jejího řešení. Dále 
nominant čelil dotazům na jeho názor na některé současné projekty pošty (strategie pošta 
Partner), na další směřování tohoto státního podniku a na personální politiku České pošty. Podle 
názoru nominanta základními prvky personální politiky musí být zejména důvěryhodná podniková 
kultura a osobní komunikace s jednotlivými zaměstnanci. Nominant byl v závěru rovněž 
konfrontován s otázkami, zda se výkonem funkce člena dozorčí rady nedostane do střetu zájmů 
a zda v minulosti nebyl objektem zájmu médií. Na obě uvedené otázky nominant odpověděl 
negativně. 

 

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

 
 
Mgr. Radek Augustin pro návrh předkladatele 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
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Jednání skončilo v 08:35 h. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová             Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r. 
  v.z. tajemníka výboru                   předseda výboru 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


