VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 19358/2021-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
Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
18. května 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex
Předkladatel:
Ministerstvo vnitra
Nominovaná osoba:
MUDr. Martin Kuba
Právnická osoba s majetkovou účastí státu:
Česká pošta, s.p.
Orgán:
Dozorčí rada

Průběh pohovoru:
V úvodu pohovoru představil Mgr. Pavel Vařeka, ředitel Kanceláře prvního
náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního
vzdělávání, jakožto zástupce předkladatele, nominovanou osobu. Jako důvod
nominace uvedl, že nominovaná osoba disponuje odbornými kvalitami, vzděláním
i pracovními zkušenostmi, a bude tak platným členem dozorčího orgánu státního
podniku.
Nominovaná osoba uvedla, že nominaci na členství v dozorčí radě České pošty,
s.p., jakožto zástupce Asociace krajů České republiky, vnímá jako krok, který
vyplynul ze současné politické situace. V souvislosti s tím nominant uvedl, že bude
pokračovat v činnosti započaté svým předchůdcem, a to do voleb, které proběhnou
v říjnu 2021. Pokud by byl jmenován členem dozorčí rady České pošty a členství by
trvalo i po volbách, je připraven, coby předseda Asociace krajů České republiky,
přispět k nastavení strategie České pošty, s.p.
V rámci hodnotícího pohovoru nominovaná osoba zodpověděla dotaz, zda se cítí
být více politikem, lékařem či podnikatelem. Následně nominant, jako hejtman
Jihočeského kraje, vyjádřil svůj názor k otázce možného zlepšení činnosti České
pošty, s.p. na území tohoto kraje. V souvislosti se strategickým směřováním České
pošty, s.p., kdy se hovoří o možném rozdělení služeb České pošty na část zajišťující
veřejnou službu a na část komerční, byl nominant požádán o osobní názor na tyto
vize. Nominant rovněž reagoval na dotaz, čemu by osobně dal přednost v rámci
činnosti České pošty, s.p., zda by to byla spíše služba občanům či efektivita a
ziskovost. Zodpovězena byla též otázka, zda je z pohledu hejtmana možné
zefektivnění činnosti České pošty, s.p. cestou projektu Pošta Partner. Nakonec
nominant provedl sebehodnocení coby manažera působícího jak ve veřejné správě,
tak ve sféře komerční.
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

