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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 58 

Datum: 20.12.2016 
Čas: 10:33 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Alena Binhacková 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra jmenovat nominantku na pozici člena dozorčí rady podniku Povodí Labe, státní podnik. 
Nominantka je do funkce člena dozorčí rady nominována pro její vysokou odbornost a manažerské 
schopnosti prokazatelné zastávanými profesními funkcemi včetně současné funkce ředitelky 
odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství. Následně 
nominantka ve své prezentaci představila charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je 
nominována, včetně hlavního předmětu činnosti podniku, organizačního členění, struktury výnosů 
a ekonomických výsledků. Při svém případném fungování v pozici člena dozorčí rady by se mimo 
jiné ráda zaměřila na promítnutí znalostí fungování státního podniku při novelizaci právních 
předpisů ve vodním hospodářství k odstranění legislativních překážek nebo na realizaci opatření 
z plánů povodí, jejichž nositelem je státní podnik. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominantka odpovídala na 
dotazy ohledně plánu významnějších investic podniku. Následně nominantka stručně provedla 
svým profesním životopisem a zdůraznila klíčové momenty ve své profesní kariéře. Mezi své 
největší profesní úspěchy nominantka zařadila dlouholeté působení na Ministerstvu zemědělství a 
nabídnutí současné funkce ředitelky odboru. Dotazy padaly na působení nominantky v dozorčích 
radách jiných společností. Rozebíralo se také, jaký styl řízení kolektivu nominantka upřednostňuje, 
jak se snaží motivovat své podřízené. Považuje se za týmového hráče, spíše zaměřeného na 
vztahy a vzájemnou spolupráci. Motivovat se snaží pochvalou, zpětnou vazbou a dobrým 
kolektivem. Dotazy padaly také na složení a fungování dozorčí rady. Nominantka uvedla, že bude 
mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklarovala, že 
při jejím působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě považuje snahu detailněji poznat fungování podniku a využití nabytých 
zkušeností jak v podniku, tak na ministerstvu. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Povodí Labe, státní podnik, souhlas. 

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

Jednání skončilo v 10:57 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: 20.12.2016 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Alena Binhacková 

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  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Alena Binhacková   
 




