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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 11 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 9:19 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: JUDr. Zdeněk Klapka 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel 
sekce, nominant prezentoval základní informace o podniku, do jehož dozorčí rady je 
nominován (Povodí Moravy, s.p.). Nominant vycházejíce ze zákonných pravomoci dozorčí 
rady považuje za stěžejní roli tohoto orgánu kontrolu nakládání s finančními prostředky, a 
to nejenom ze státních zdrojů, ale i zdrojů z EU. Dle jeho názoru je třeba dbát zejména na 
zákonnost investic, mělo by být ohlídáno, aby byl proces v pořádku. Svoji roli vidí 
v informační lince mezi státním podnikem a zakladatelem (MZe). 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant vysvětlil, proč se profiloval 
v oblasti práva (dle jeho slov zejména v trestní oblasti), zdůraznil, že mimo advokátní 
praxe se věnoval i řízení vlastního podniku. Nominant popsal své zkušenosti 
z představenstva a dozorčích rad jiných podniků. Úlohu dozorčích rad v dnešní době 
chápe jako partnera managementu podniku, nikoliv jako jeho sluhu (jak to mohlo být 
chápáno v minulosti). Nominant působil i jako asistent člena zákonodárného sboru, 
v současnosti působí i jako poradce člena vlády – tato fakta však nebyla v jeho profesním 
životopise uvedena (stejně jako členství v orgánech jiných obchodních společností). 
Nominant popsal své největší pracovní úspěchy. Nominant popsal své zkušenosti 
s řízením pracovního kolektivu, popsal, jak prosazuje nepopulární kroky. Svůj hlavní 
přínos pro činnost v dozorčí radě vidí ve faktu, že je z regionu, kde podnik působí, a proto 
vnímá jeho potřeby, současně se jako právník dlouhodobě zabývá danou problematikou. 
Nominant rovněž předpokládá, že by díky svým povahovým vlastnostem mohl kolektiv 
pracovníků dozorčí rady stmelit. Nominant zhodnotil silné stránky podniku, dle jeho slov 
má dostatek kapacit a zdrojů, aby mohl realizovat své záměry. Vidí nicméně rezervy 
v kontrole výkonu činnosti, kde by se dle jeho slov daly ušetřit finanční prostředky. Dotazy 
padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje 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 10:05 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: 01.09.2014 
Čas: 9:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: JUDr. Zdeněk Klapka 

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  

JUDr. Zdeněk Klapka   
 


