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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 40 

Datum: 12.11.2015 
Čas: 10:55 h 
Předkladatel:  MV 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jiří Zimola 

Průběh projednávání: 
Mgr. Pavel Vařeka, ředitel kanceláře, který zastupoval předkladatele, představil 
nominanta a vyzdvihl jeho odborné kvality a pracovní zkušenosti. Důvodem nominace 
nového člena do dozorčí rady České pošty, s.p. je realizace záměru ministra posílit roli 
územně samosprávných celků na kontrolní činnosti České pošty, s.p. Následně nominant 
ve své prezentaci v krátkosti představil vize svého působení v dozorčí radě, zejména 
uplatnění svých pracovních zkušeností jako místopředsedy Asociace krajů České 
republiky, hejtmana a bývalého dlouholetého starosty, ke správné interpretaci aktuálního 
dění v České poště. Zdůraznil hlavní motivaci Asociace krajů České republiky k zachování 
pobočkové sítě České pošty, realizace projektu Pošta Partner se zachováním sociálního 
aspektu a kvality poskytovaných služeb společně s přímou vazbou z hlediska informování 
o situaci a vývoji České pošty směrem do krajů.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru se rozebíraly dosavadní pracovní 
zkušenosti nominanta. Nominant zmínil své největší pracovní úspěchy. Další část 
rozhovoru se orientovala na otázky z oblasti řízení lidí, schopnostech motivace svých 
podřízených. Považuje se za náročného, ale zároveň otevřeného nadřízeného, který umí 
pracovní nasazení ocenit. Nominant také odpovídal na otázky ohledně nejtěžších 
manažerských rozhodnutí a plánů ve vedení kraje. 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. Nominant 
rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Nominant za hlavní motivaci svého působení 
v dozorčí radě považuje jednoznačné zastupování zájmů Asociace krajů České republiky 
a zprostředkovaně zájmů starostů měst a obcí, předcházení nedostatečné informovanosti, 
zejména v oblasti realizace projektu Pošta Partner.  

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 11:35 h. 

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: 12.11.2015 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel: MV 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jiří Zimola 

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. Jiří Zimola   
 




