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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 13 

Datum: 30.09.2014 
Čas: 11:20 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel sekce, nominantkaprezentovala svoji představu fungování podniku, do jehož 
dozorčí rady je nominována (Povodí Vltavy, s.p.). Po stručném představení podniku, a to 
jak z pohledu právního, tak z pohledu geografického, kdy se věnovala i dílčím otázkám 
s podnikem souvisejícím, nominantkaprezentovala základní poslání podniku. 
Nominantkase dle svých slov v problematice orientuje, neboť se již několik let aktivně 
účastní na legislativních procesech v dané oblasti, dále se spolupodílí i na dílčích plánech 
povodí.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíralo 
studijní zaměření nominantky, dále pak jednotlivé jí zastávané pracovní pozice. Vypíchla 
úspěchy, které se jí na poli legislativním na ministerstvu dopravy podařily. Nominantka 
popsala, jakým způsobem vede tým lidí, jak je motivuje, jak prosazuje nepopulární 
opatření. Dobré pracovní prostředí a stabilní tým spolupracovníků je dle jejích slov základ. 
Zamyslela se nad svojí rolí v dozorčí radě, její hlavní motivací je svojí profesní zkušeností 
přispět k lepšímu fungování podniku. 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 Vltavy, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 12:05 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: 30.09.2014 
Čas: 11:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková 

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  

Mgr. et Mgr. Katarína Koleničková   
 


