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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 42 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: Mgr. František Lukl, MPA 

Průběh projednávání: 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel kanceláře náměstka ministra, který zastupoval předkladatele, 
seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního 
podniku Česká pošta. Záměrem ministra o rozšíření dozorčí rady tohoto podniku je širší 
zapojení územně samosprávních celků na kontrolní činnosti České pošty, s.p. Nominant 
díky svým odborným kvalitám a pracovním zkušenostem, ať již jako předseda Svazu měst 
a obcí České republiky, dlouholetý starosta města Kyjov či jako bývalý ministr pro místní 
rozvoj, splňuje všechny parametry předkladatele návrhu pro funkci člena dozorčí rady. 
Následně nominant ve své prezentaci v krátkosti představil vize svého působení v dozorčí 
radě, zejména uplatnění svých bohatých pracovních zkušeností z čelních pozic ve veřejné 
správě pro úspěšný přenos informací a správnou interpretaci dění v České poště 
prostřednictvím fungování v dozorčí radě směrem k územně správním celkům a naopak. 
Nominant vnímá Českou poštu jako jistotu pro občany v rámci měst a obcí napříč 
generacemi. Rád by pracoval na zachování rozsahu poskytovaných služeb a pobočkové 
sítě České pošty hledáním vhodných řešení pro uspokojení klientů. Také si nominant 
uvědomuje, že vzájemné poskytování zpětné vazby a rychlá komunikace všemi směry je 
v tomto případě velice důležité pro všechny zúčastněné strany. 

 V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant provedl svým profesním 
životopisem a zmínil klíčové pozice své dosavadní kariéry, za které považuje opakované 
zvolení do funkce starosty města Kyjov a působení ve funkci ministra pro místní rozvoj. 
Zhodnotil profesní zkušenosti z těchto pozic. Členové výboru se ptali i na nejtěžší 
manažerská rozhodnutí nominanta včetně toho, jak k nim přistupoval. Nominant popsal 
způsob, jakým řídí pracovní kolektiv a jakým způsobem se snaží motivovat zaměstnance 
ve veřejné správě. Nominant se snaží při řízení prosazovat prvky demokracie a 
komunikace. Motivaci lidí pro nepopulární kroky se snaží ukázat na názorných příkladech 
úspěšnosti konkrétních projektů v jiných obcích, snaží se přesvědčit o změně na 
praktických příkladech z každodenního života. Padaly otázky i na příklad řízení krize. Dále 
se probíralo složení a fungování stávající dozorčí rady České pošty, s.p. Nominant uvedl, 
že je schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě 
mohl plně věnovat a vyloučil u sebe jakýkoliv střet zájmů. Nominant za hlavní motivaci 
svého působení v dozorčí radě považuje jednoznačně zachování prestiže, kvality a 
rozsahu poskytovaných služeb České pošty ve prospěch občanů ČR.  

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 pro návrh 

Jednání skončilo v 14:35 h. 
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Zapsal: Markéta Mařincová v.r.    Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru                     Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 17.12.2015 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel: MV 
Posuzovaná osoba: Mgr. František Lukl, MPA 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Mgr. Pavel Vařeka MV  

Mgr. František Lukl, MPA   
 




