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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 50 

Datum: 14.06.2016 
Čas: 18:05 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Berenika Peštová, Ph.D. 

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 Vltavy, státní podnik. Dle slov předkladatele je nominace předkládána 
z důvodu vysoké odbornosti a manažerským schopnostem nominantky. Na tuto pozici je navržena 
jako zástupkyně Ministerstva životního prostředí, nyní působí ve funkci náměstkyně ministra 
životního prostředí pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí. Následně nominantka 
ve své prezentaci představila charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je nominována, včetně 
organizační struktury, hlavních činností podniku, ekonomických výsledků a vývoje hospodaření 
podniku. Pohovořila o svém současném profesním zaměření na Ministerstvu životního prostředí 
v souvislosti s činností státního podniku Povodí Vltavy.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominantka odpovídala 
na otázky ohledně počtu zaměstnanců a plánovaných či probíhajících větších investičních akcích 
státního podniku Povodí Vltavy. Následně nominantka provedla svým profesním životopisem, blíže 
pohovořila o některých svých předchozích profesních pozicích, zejména o dlouholetém působení 
ve společnosti Chemopetrol nejen z hlediska nabytí odborných zkušeností a praxe, ale i z hlediska 
nabytí zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů. Mezi své největší úspěchy nominantka zařadila 
sladění rodinného a profesního života či úspěšné předložení důležitých zákonů. Nominantka se 
zamyslela nad tím, jaký manažerský styl upřednostňuje, zda se zaměřuje na výkon či vztahy, jak 
deleguje práci a zodpovědnost, jak vnímá rozdíl mezi manažerem a lídrem. Nominantka si 
uvědomuje, že její úspěch je především zásluhou dobrého týmu, který má pod sebou, je daný 
diverzitou týmu, snaží se motivovat pochvalou, při řešení rozporů se snaží nacházet kompromisní 
řešení. Probíralo se složení a fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, kým jsou do 
dozorčí rady nominováni, jak často se schází či jakým způsobem si dělí portfolio. Dotazy padaly i 
na potenciální střet zájmů. Nominantka uvedla, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které 
budou vyplývat z členství v dozorčí radě. Hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě 
nominantka shrnula do jedné stručné věty, a to, že by ráda tomuto státnímu podniku pomáhala.  

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

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

Jednání skončilo v 18:42 h. 

Zapsal: Markéta Mařincová v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 14.06.2016 
Čas: 18:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Berenika Peštová, Ph.D. 

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. Berenika Peštová, Ph.D.   
 




