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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 49 

Datum: 30.05.2016 
Čas: 20:50 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Antonín Brtník 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady podniku Povodí Moravy, s.p. Představil nominanta a vyzdvihl především jeho vysokou 
odbornou způsobilost, znalosti a zkušenosti v oblasti účetnické a auditorské činnosti, výbornou 
znalost a orientaci v právních předpisech týkajících se zejména účetnictví a daní. Také současné 
zaměření na provádění statutárních auditů a daňového poradenství jej předurčují k výkonu funkce 
člena dozorčí rady, kde takováto odbornost momentálně schází. Následně nominant ve své 
prezentaci představil charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, včetně historie 
podniku, hlavních a dalších činností podniku, organizační struktury, okomentoval přehled výsledků 
hospodaření a stav majetku a závazků podniku. Pohovořil o cílech, k jejichž dosažení chce jako 
člen dozorčí rady přispět. Při svém případném fungování v pozici člena dozorčí rady by se mimo 
jiné rád zaměřil na využití ekonomických znalostí a praxe při rozhodování dozorčí rady, zejména 
projednávání ročního plánu, účetní závěrky a v neposlední řadě i na zintenzivnění komunikace se 
zástupci zřizovatele.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky týkající se vývoje zaměstnanosti podniku Povodí Moravy, s.p. a přehledu 
plánovaných investičních akcí. Následně nominant provedl svým profesním životopisem a 
jmenoval své největší životní a profesní úspěchy. Řešily se i otázky z oblasti řízení lidí. Nominant 
se zamyslel nad tím, jak motivuje své podřízené z pozice majitele firmy a co je pro něj osobně 
hlavní motivací. Vysvětlil, jakým způsobem se snaží obhajovat závěry auditu před klientem. Na 
otázku na co se zaměří, pokud zasedne v dozorčí radě podniku Povodí Moravy, s.p., odpověděl, 
že jej bude zajímat ekonomická oblast, stav majetku a závazků, zaměří se na tržby z malých 
vodních elektráren, náklady ve mzdové oblasti a efektivitu vynakládaných prostředků. Dotazy 
padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant u sebe 
vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje možnost 
nalezení úspor, které by měly za následek ovlivnit výsledek hospodaření.  

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

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

Jednání skončilo v 21:22 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: 30.05.2016 
Čas: 20:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Antonín Brtník 

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. Antonín Brtník   
 




