
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 89 

Datum: 23.01.2019 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Bc. Pavel Šoltys DiS. 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel Odboru právního a majetkového vyrovnání Ministerstva 
zemědělství, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra zemědělství jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
státního podniku Povodí Moravy, s.p. Objektivním důvodem nominace je skutečnost, že nominant 
je odborníkem v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování a evropských projektů 
a disponuje výbornými organizačními a komunikačními schopnostmi. 

Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru se stáním podnikem, do jehož 
dozorčí rady byl nominován, a to z pohledu historie, hlavních oblastí činnosti a rozsahu jeho 
územní působnosti. Dále nominant představil organizační strukturu státního podniku a obeznámil 
Vládní výbor se složením dozorčí rady. V rámci prezentace nominant rovněž uvedl základní údaje 
o výsledcích hospodaření a stavu majetku a závazků státního podniku a seznámil členy Vládního 
výboru se svým pohledem na tyto ekonomické ukazatele hospodaření státního podniku. V průběhu 
pohovoru s členy Vládního výboru nominant shrnul své úspěchy a neúspěchy v profesní kariéře 
a obeznámil Vládní výbor se svými zkušenostmi s vedením týmu. Nominant rovněž zodpověděl 
dotazy týkající se možné kolize mezi zájmy obcí a krajů se zájmy státního podniku a analýzy 
a validity dat, s nimiž státní podnik pracuje. Nominant rovněž čelil otázkám zaměřeným na 
problematiku sucha a povodní, úbytku povrchových i podzemních vod a s tím související potřebou 
zajištění dostatečného množství vody pro zemědělské oblasti. Další otázky směřovaly do oblasti 
možné mezinárodní spolupráce (např. zapojení do izraelského vodohospodářského systému) 
a nominant byl rovněž dotázán a na názor na projekt Dunaj – Odra – Labe či propojení toků Polska 
a České republiky. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové 
dispozice. Na otázku, zda byl nominant v minulosti objektem negativních zpráv v médiích nominant 
odpověděl záporně.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Povodí Moravy, s.p., souhlas.  

Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 11:00 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

 

Příloha 
Prezenční listina 


