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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 25 

Datum: 09.02.2015 
Čas: 15:07 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Bc. Roman Celý 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (Povodí Moravy, s. p.). Nominant stručně popsal podnik, zrekapituloval rozsah 
a hlavní priority jeho působení. Nominant mimo jiné popsal stávající strukturu zdrojů 
financování, přičemž se pozastavil nad faktem, že zátěže rozpočtu státního podniku jsou 
oproti jeho tržbám spíše nízké. Dle názoru nominanta je třeba také řešit nedořešené 
majetkoprávní vztahy závlahových systémů a právní postavení při jejich provozu. Mezi 
další priority patří například pokračování v přípravě a zahájení realizace protipovodňových 
opatření (vč. možnosti využití evropských fondů) a pokračování systémových opatření ke 
zefektivnění zadávání veřejných zakázek. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant vypíchnul své zkušenosti ze 
soukromého sektoru (medicínská oblast), přičemž v posledních letech zastává také 
funkce ve veřejné správě (řeší mimo jiné otázky spojené s územním plánováním a 
životním prostředím). Nominant popsal své tři největší úspěchy, zamyslel se nad 
neúspěchy. Nominant zhodnotil, jakým způsobem řídí pracovní kolektiv. Nominant stručně 
popsal své zkušenosti s politikou životního prostředí. Nominant se při rozhovoru 
konkrétně věnoval tomu, jak se tvoří systém protipovodňových opatření, jak konkrétně 
může podnik, do jehož dozorčí rady je nominován, problém záplav ovlivnit (zejména 
vytváření a údržba záchytných nádrží). Dle názoru nominanta by jeho cílem při působení 
v dozorčí radě podniku bylo spolurozhodování o strategických plánech podniku, jeho 
hlavní motivací pro činnost v dozorčí radě je oblast zemědělství, která je mu velmi blízká. 
Nominant byl členem i jiné dozorčí rady (Vyškovské služby), zamyslel se, které tam 
nabyté zkušenosti by využil i při svém potenciálním působení v dozorčí radě podniku, kam 
je aktuálně nominován. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí 
jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon 
činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Povodí Moravy, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 15:54 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 09.02.2015 
Čas: 15:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Bc. Roman Celý 

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  

Bc. Roman Celý   
 


