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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 11 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 10:55 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Miroslav Šefara 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel 
sekce, nominant prezentoval svoji vizi případné práce v podniku, do jehož dozorčí rady je 
nominován (Povodí Labe, s.p.). Nominant by se rád věnoval činnosti podniku v oblasti 
vodní cesty (je třeba řešit zejména legislativně), rád by komunikoval o prioritách ve využití 
vody. Zaměřil by se rovněž na nákladové položky na provoz a údržbu majetku podniku. 
Základní účel firmy je nakládání s vodou, nominant vidí velký zádrhel v šíři kompetencí 
podniku, které se utkávají s dalšími resorty. Svoji roli vidí v komunikaci se statutárním 
orgánem (operativním vedením firmy) a zřizovatelem (Mze). Nominant by se v rámci 
dozorčí rady zaměřil zejména na zlepšení ekonomiky podniku, zlepšení podmínek pro 
vodní dopravu a snížení vodního deficitu v povodí.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant vypíchnul své zaměření na 
vodní dopravu, popsal i svoje zkušenosti z manažerských pozic. Momentálně aktivně 
působí jako asistent poslance, kde se snaží řešit zejména dle jeho názoru zdlouhavé 
stavební řízení, iniciativně se proto zasazuje o zavedení jednotného stavebního řízení, 
které by integrovalo například i proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). 
Diskutovaly se konkrétní manažerské zkušenosti nominanta, jakým způsobem řídí kolektiv 
spolupracovníků. Nominant analyzoval možnosti vodní dopravy pro ČR a podnikání na 
tomto poli. Jako slabé místo státních podniků vidí chybějící ekonomický tlak, což je 
moment, který je dle jeho názoru třeba uhlídat. Nominant by se dle svých slov jako člen 
dozorčí rady snažil také pomoci vodní dopravě v ČR. 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 Labe, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 11:35 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: 01.09.2014 
Čas: 10:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Miroslav Šefara 

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  

Ing. Miroslav Šefara   
 


