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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 88 

 
Datum: 14.12.2018 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: Ing. Petr Zatloukal, MBA, MSc. 

Průběh projednávání: 

Mgr. Pavel Vařeka, ředitel kanceláře prvního náměstka ministra vnitra pro řízení Sekce vnitřní 
bezpečnosti 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. Jako objektivní důvod pro nominaci předkladatel uvedl 
dlouholetou praxi nominanta na řídících pozicích ve státním podniku, do jehož dozorčí rady je 
nominován, a to včetně pozice generálního ředitele. Předkladatel vyzdvihl pracovní zkušenosti 
nominanta a získané vzdělání, jež budou přínosem pro dozorčí radu zejména v souvislosti 
s připravovanou novou strategií podniku a jeho dalším směřováním. 

Nominant ve své úvodní prezentaci představil strategické cíle, a to zejména stabilizaci 
zaměstnanců státního podniku, zvyšování dostupnosti, efektivity a kvality služeb s primárním 
zaměřením na služby doručování zásilek, pokračování v transformaci stávající pobočkové sítě, 
získání důvěry zákazníků ve služby státního podniku a zkvalitňování klientského zážitku 
a spokojenosti s poskytovanými službami a v neposlední řadě rozvíjení modelů digitální obsluhy 
zákazníků. V rámci pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve shrnul své úspěchy 
i neúspěchy v dosavadní kariéře. Další dotazy se týkaly srovnání kvality služeb státního podniku 
v mezinárodním měřítku, budoucího strategického plánu státního podniku a představ nominanta 
o jeho budoucí roli v dozorčí radě. Nominant rovněž seznámil členy Vládního výboru se svými 
představami o možných způsobech realizace stabilizace zaměstnanců státního podniku. 
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 13:35 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


