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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 50 

Datum: 14.06.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ing. Hana Jelínková 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici člena 
dozorčí rady podniku Povodí Labe, státní podnik. Návrh nominace je předložen zejména z důvodu 
zastupování zájmu zakladatele s ohledem na působení nominantky na pozici vedoucí oddělení 
resortních organizací Ministerstva zemědělství, kde má na starosti agendu spojenou s výkonem 
zakladatelských funkcí vůči státním podnikům a výkonem akcionářských práv v akciových 
společnostech v resortu Ministerstva zemědělství. Následně nominantka ve své prezentaci 
představila charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je nominována, včetně historie založení 
podniku, hlavních a dalších činností podniku, organizační struktury, ekonomických výsledků a 
vývoje hospodaření podniku. Pohovořila o cílech, k jejichž dosažení chce jako členka dozorčí rady 
přispět zejména zintenzivněním spolupráce a komunikace mezi zakladatelem a podnikem, pomoc 
s rozhodováním při řešení aktuálních problémů s využitím nabytých ekonomických a právnických 
znalostí a praxe. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominantka nejprve 
odpovídala na otázky ohledně počtu zaměstnanců podniku, vývoje zaměstnanosti v posledních 
letech a plánovaných investic podniku. Dále se nominantka zamyslela nad tím, co ji vedlo ke studiu 
dvou vysokých škol a zda má blíže k ekonomii či právu. Po té provedla svým profesním 
životopisem. Na otázku co ji přivedlo z advokátní praxe na ministerstvo, uvedla, že využila nabídky 
s možností vyzkoušet si vedení lidí a uplatnit nabyté ekonomické a právní vzdělání. Za své největší 
úspěchy považuje např. dokončení dvou vysokých škol, složení advokátní zkoušky. Rozebíralo se, 
za jaký typ manažera se nominantka považuje a kde vidí prostor pro zlepšení. Následovaly otázky 
z oblasti řízení lidských zdrojů, diverzity týmu. Dotazy padaly také na složení a fungování dozorčí 
rady včetně toho, na jakou oblast by se nominantka ráda zaměřila, pokud zasedne v dozorčí radě. 
Nominantka by se ráda zaměřila na oblast stavebních akcí, které státní podnik Povodí Labe 
realizuje, zejména na to, zda všechny procesy fungují tak, jak mají, např. v oblasti výkupu 
pozemků. 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 nominantka považuje hájení 
zájmů zakladatele.  

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 18:03 h. 
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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: 14.06.2016 
Čas: 17:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ing. Hana Jelínková 

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  

Mgr. Ing. Hana Jelínková   
 




