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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 57 

Datum: 28.11.2016 
Čas: 17:59 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Kocián 

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 nominanta na pozici člena dozorčí rady podniku Povodí Odry, státní podnik a na 
pozici člena dozorčí rady podniku Povodí Ohře, státní podnik. Představil nominanta a vyzdvihl jeho 
vysokou odbornou způsobilost, a také současné působení na Ministerstvu zemědělství v odboru 
resortních organizací, jako záruku kvalitního výkonu funkce člena dozorčí rady obou podniků. 
Následně nominant ve své prezentaci představil charakteristiku obou podniků, do jejichž dozorčí 
rady je nominován, včetně historie podniku, hlavní činnosti, organizační struktury a ekonomických 
výsledků. Jako člen dozorčí rady by nominant rád nabídl zlepšení spolupráce a komunikace mezi 
státním podnikem a zakladatelem např. v oblastech nakládání s majetkem, projednávání ročního 
plánu, účetní závěrky, tvorby koncepce rozvoje podniku. Při svém případném fungování v pozici 
člena dozorčí rady by mimo jiné rád využil i svých předchozích zkušeností s působením v dozorčí 
radě jiného povodí.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky týkající se počtu zaměstnanců a ekonomických výsledků obou podniků. 
Následně nominant provedl svým profesním životopisem, popsal svou dosavadní náplň činnosti na 
Ministerstvu zemědělství včetně zkušeností z předchozího fungování v dozorčí radě jiného povodí. 
Mezi své profesní úspěchy zařadil např. i své současné působení na Ministerstvu zemědělství. 
Dále se řešila oblast osobnostní charakteristiky a rozvoje nominanta, kde vidí prostor pro zlepšení, 
v čem naopak vyniká. Nominant uvedl, že se rozvijí v jazykových dovednostech, prostor pro 
zlepšení vidí v oblasti komunikace a sdílení informací. Dotazy padaly také na složení a fungování 
dozorčí rady obou společností, včetně toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým způsobem 
si členové dozorčí rady dělí portfolio. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat svůj časový 
harmonogram tak, aby se funkci v dozorčích radách mohl plně věnovat. Nominant deklaroval, že 
při jeho působení v dozorčích radách nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci 
svého působení v dozorčích radách nominant považuje zajištění přenosu informací mezi 
zakladatelem a podniky k jejich lepšímu fungování. 

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

Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí 
rady podniku Povodí Ohře, státní podnik, souhlas.  

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

Jednání skončilo v 18:39 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: 28.11.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Kocián 

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. Jan Kocián   
 




