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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 23 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 11:54 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Oldřich Rozšafný 

Průběh projednávání: 
Nominanta představil zástupce předkladatele JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní ředitel. 
Zástupce předkladatele zdůraznil, že nominant je vhodným kandidátem z hlediska svého 
vzdělání a odbornosti. Nominant je člověk, který celoživotně působí v oblasti 
vodohospodářství. Ve své prezentaci nominant představil státní podnik, do jehož dozorčí 
rady je nominován (Povodí Ohře, s. p.). Nominant představil i ekonomické faktory státního 
podniku. Zdůraznil svoji odbornost a uvedl, že v případě své nominace by se chtěl 
věnovat především problematice protipovodňových opatření, čerpání dotačních titulů a 
dalším aktivitám státního podniku. 

V následném pohovoru se probíraly jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. 
Probíraly se i jeho politické aktivity. V pohovoru padaly otázky na odborné předpoklady 
nominanta. Probírala se motivace nominanta na jeho současné pozici, i to co ho na jeho 
dosavadní práci demotivuje. Otázky padaly na zkušenosti nominanta s vedením lidí a na 
jeho schopnosti motivovat podřízené zaměstnance. V pohovoru se též probíraly některé 
současné aktivity Povodí Ohře, s. p. a jeho doplňkové činnosti. Nominant též hovořil o 
situacích, kdy se mu zajímavým způsobem podařilo ušetřit finanční prostředky a naopak i 
o situacích, kdy se mu nepodařilo dodržet finanční plán. Probíraly se časové předpoklady 
nominanta pro výkon funkce v dozorčí radě. Nominantovi nejsou známy okolnosti, pro 
které by u něho mohl vzniknout střet zájmů a nevzpomíná si, že by někdy vystupoval 
v médiích v souvislosti s jakoukoliv negativně vnímatelnou kauzou.  

Za hlavní motivaci nominant považuje možnost uplatnit své odborné znalosti a pomoci 
státního podnikuv dalším rozvoji. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Povodí Ohře, a. s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 12:37 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo, v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r. 
 Zástupce Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 



Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 11:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Oldřich Rozšafný 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Zástupce Tajemnice výboru  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Oldřich Rozšafný   
 


