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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 14 

Datum: 13.10.2014 
Čas: 17:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Bukovský, Ph.D. 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel sekce, nominant stručně představil vizi svéhopůsobení v dozorčí radě podniku, 
kam je nominován (Povodí Labe, s.p.). Zhodnotil fungování státního podniku, jeho právní 
zakotvení, ekonomické výsledky a hospodaření. Dle názoru nominanta by se státní podnik 
měl věnovat hospodaření s majetkem státu nikoliv z titulu zisku, ale veřejné potřeby, tj. 
podnik by měl primárně zisky reinvestovat. Nominant dále rozebral stěžejní témata, 
kterými by se chtěl v dozorčí radě zabývat, kterými jsou mimo jiné řádná správa majetku 
státu v oblasti povodí, realizace protipovodňových opatření i zlepšení hospodaření 
s vodou pro omezení dopadů suchých období, a konečně také problém hospodaření 
státního podniku reprezentovaný poklesem finančních zdrojů za odběry povrchových vod. 
Zamyslel se také nad provozem a údržbou vodních cest, což je dle názoru nominanta 
palčivý problém, neboť podnik nemá finanční zdroje na krytí nákladů. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant vypíchnul své mnohaleté 
zkušenosti s vodohospodářstvím, se strategickou přípravou investičních projektů pro 
stěžejní vodní díla. Nominant popsal i některé multiresortní otázky a problémy, kterým 
agenda vodohospodářství čelí, dle jeho názoru je nutno zlepšit výměnu informací, což je 
jeden z cílů, které si klade i pro své působení v dozorčí radě. Nominant deklaroval, že 
není členem jiné dozorčí rady. Nominant popsal, jaký je manažer, vypíchnul své slabé i 
silné stránky při vedení pracovního kolektivu. Nominant se vyjádřil k otázkám morálky a 
výkonu veřejné správy. 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 podniku Povodí Labe, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 17:55 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: 13.10.2014 
Čas: 16:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Bukovský, Ph.D. 

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  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Jan Bukovský, Ph.D.   
 


