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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 50 

Datum: 14.06.2016 
Čas: 19:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady podniku Povodí Vltavy, státní podnik. Nominant je do funkce člena dozorčí rady 
nominován opakovaně z důvodu skončení funkčního období a to pro jeho vysokou odbornost 
v oblasti vodního hospodářství a manažerské schopnosti. Následně nominant ve své prezentaci 
představil charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, včetně organizační 
struktury, počtu zaměstnanců, hlavní činnosti a základního poslání podniku, mezi které patří např. 
výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, 
provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit. Okomentoval příjmy 
a náklady (výdaje) tohoto státního podniku, představil strategický výhled financování podniku a 
cíle, k jejichž dosažení chce jako člen dozorčí rady přispět. Při svém případném fungování v pozici 
člena dozorčí rady by se mimo jiné rád zaměřil na stabilizaci financování a provázání dotační 
politiky pro vodní zdroje a pro zemědělství.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant provedl svým 
profesním životopisem a rozebíraly se klíčové momenty v jeho profesní kariéře. Blíže pohovořil o 
nabytých zkušenostech z doby působení ve vědecké sféře a popsal, co jej vedlo k přesunu 
z vědecké sféry do manažerských pozic až po současné působení na Ministerstvu zemědělství.  
Mezi své největší dosažené úspěchy zařadil přijetí vodního zákona v roce 2001, realizaci strategie 
prevence před povodněmi a aplikaci vědeckých pokusů zahraničních kolegů v tuzemském 
prostředí. Na otázku zda se cítí být spíše vědec nebo manažer, odpověděl, že se považuje za 
úředníka, který využívá poznatků vědy. V rámci své manažerské kariéry se považuje spíše za typ 
přísného, ale spravedlivého šéfa s důrazem na výkon. Nominant se také zamyslel nad kvalitou 
lidských zdrojů v podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Následovaly otázky z oblasti 
krizového řízení, jmenoval konkrétní případy řízení krize. Dotazy padaly také na 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. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro 
povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklaroval, že při jeho působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Nominant uvedl, že v případě, že bude jeho 
nominace potvrzena a on opět usedne v dozorčí radě, by se rád soustředil na vylepšení vztahu 
k malým vodním tokům, které byly zanedbávány.  

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 19:45 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: 18:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 

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  
RNDr. Pavel Punčochář, 
CSc.   
 




