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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 21 

Datum: 10.12.2014 
Čas: 16:47 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Aleš Kendík 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (Povodí Odry, s. p.). Nominant prezentoval své hluboké znalosti podniku, 
věnoval se historickým souvislostem, organizační struktuře, hlavním činnostem podniku, 
včetně aktuálních ekonomických ukazatelů. Dále nominant  zhodnotil důležitost podniku, 
podnik by měl dle jeho názoru mimo jiné zajistit zvyšování ochrany před povodněmi a 
ekonomickou stabilitu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své znalosti 
v oblasti vodního hospodářství a své zkušenosti s působením ve státní správě, popsal své 
největší úspěchy. Dále se diskutovalo o hospodářských výsledcích podniku i o jeho 
ekonomickém potenciálu. Nominant zhodnotil také své předchozí zkušenosti s působením 
v dozorčí radě. Nominant  popsal, jakým způsobem motivuje kolektiv, věnoval se i svojí 
motivaci pro práci na současné pracovní pozici. Dle svých slov nominant preferuje 
týmovou spolupráci. Jako člen dozorčí rady se nominant vidí v roli tvůrce odborných 
strategických vizí na poli budoucí vodohospodářské politiky podniku. Dotazy padaly také 
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 podniku Povodí Odry, s. p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 17:35 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 10.12.2014 
Čas: 16:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Aleš Kendík 

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  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Aleš Kendík   
 


