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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 11 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 8:34 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Peter Suchý 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel 
sekce, nominant prezentoval podnik, do jehož dozorčí rady je nominován (Povodí Odry, 
s.p.). Zaměřil se na jeho hlavní cíle, výnosy i strukturu jeho nákladů. Z pohledu nominanta 
jsou klíčové pro fungování podniku dotace. Dozorčí rada by měla dle názoru nominanta 
kontrolovat plán protipovodňových opatření (stěžejní je ochrana obyvatelstva a ochrana 
státu), kontrolovat plán investic a divestic (důležité jsou efektivní investice a zdroje 
z odprodeje majetku), efektivní používání dotací z prostředků státu a EU fondů a 
kontrolovat zadávání a vyhodnocování výběrových řízení. Při svém potenciálním 
působení v dozorčí radě by se nominant rád zaměřil na to, aby na transparentních 
výběrových řízeních ušetřil státu peníze. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své ekonomické 
zaměření, zdůraznil také své dřívější bohaté zkušenosti z auditu. Jako svůj hlavní přínos 
pro činnost v dozorčí radě vidí analytické myšlení a určitý nadhled, které pravidelně úročí i 
ve své aktuální pracovní pozici a které mu pomáhají řešit nastalé problémy. Nominant 
popsal své největší úspěchy. Nominant dále zhodnotil, jakým způsobem funguje v rámci 
pracovního kolektivu, označil se za týmového hráče. Zamyslel se, jak motivuje své kolegy 
i jak prosazuje nepopulární kroky. 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 Odry, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 9:15 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: 8:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Peter Suchý 

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. Peter Suchý   
 


