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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 5 

Datum:   30.05.2014 

Čas:    13:05 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo vnitra 

Posuzovaná osoba:  Ing. Oldřich Černoch, CSc.  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. Jan Sixta, náměstek ministra, nominant 
krátce představil svoje dosavadní dlouholeté zkušenosti s působením v rámci České pošty, s.p.,  do 
jejíž dozorčí rady je nominován. Zdůraznil nutnost posuzovat ukazatele podniku komplexně, tzn. jak 
faktory ekonomické, tak faktory sociální. Jako svoji výhodu označil fakt, že svým dlouholetým 
působením v rámci podniku má přehled o jeho fungování. Svoji roli v dozorčí radě vidí v kontrole 
procesů, které v České poště, s.p. probíhají. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant zdůraznil svoje ekonomické znalosti, 
zkušenosti s exekutivními funkcemi i zkušenosti s řízením, kterými by rád přispěl v rámci svého 
potenciálního působení v dozorčí radě České pošty, s.p. k jejímu efektivnímu fungování. Nominant 
zrekapituloval rovněž svoje dosavadní působení v dozorčích radách jiných institucí, zhodnotil svoje 
zkušenosti s touto činností. V rámci rozhovoru rovněž zhodnotil, nakolik se jeho závěry z kandidátské 
práce týkající se České pošty, s.p. potvrdily či zda by s odstupem doby vyhodnotil některé závěry 
jinak. Chce pomoci, aby se podnik, do jehož dozorčí rady je nominován, v budoucnu úspěšně rozvíjel. 
Nominant zdůraznil nutnost osobního ztotožnění se s institucí, pro kterou pracuje, jako svoji 
přednost vypíchnul loajalitu a schopnost empatie. Pro spolupráci s kolegy klade nominant důraz na 
vzájemnou dohodu a odbornost. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti 
v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s  personální nominací do 
dozorčí rady České pošty, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 13.50 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.             Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                  Tajemnice výboru                       Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum:   30.05.2014 

Čas:    13:00 

Předkladatel:   MV 

Posuzovaná osoba:  Ing. Oldřich Černoch, CSc. 

 

Přítomni: 

Příjmení a jméno Instituce  Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Oldřich Černoch, CSc.   

Mgr. Jan Sixta MV  

   

   

   

   

   
 


