Úřad vlády České republiky

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 25
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

09.02.2015
15:57 h
MZe
Mgr. et Mgr. Eva Florianová

Průběh projednávání:
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní
ředitel, nominantka stručně představila vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam
je nominována (Povodí Odry, s. p.). Nominantka stručně popsala podnik, jeho organizační
strukturu i hlavní úkoly a činnosti a hospodářské výsledky (problém se jeví např. položka
příjmů z povrchové vody, které tvoří až 80% výnosů, přičemž může dojít k výpadkům).
Svoji roli při působení v dozorčí radě podniku nominantka vidí v intenzivní komunikaci se
zakladatelem a v aktivní kontrole právních a ekonomických aspektů fungování podniku.
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly
pracovní pozice zastávané nominantkou, její zkušenosti ze zahraničí (včetně působení
v rámci multikulturního pracovního kolektivu). Nominantka vypíchla své právnické a
jazykové vzdělání, které se jí daří při své profesní činnosti propojovat (př. soudní překlady
a tlumočení). Nominantka popsala své největší úspěchy, zamyslela se i nad neúspěchy.
Dle svého názoru je nominantka týmový hráč a má schopnost vytvořit příjemnou pracovní
atmosféru. Nominantka odpovídala rovněž dotazy týkající se dozorčí rady, kam je
nominována (pozice, úkoly, složení), ráda by se v dozorčí radě zaměřila na sledování
smluvní agendy podniku a na dohled nad veřejnými zakázkami. Nominantka deklarovala,
že při jejím působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly
také na časové možnosti nominantky 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
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková
Ing. Yvona Charouzdová

pro návrh
proti návrhu
pro návrh

Jednání skončilo v 16:45 h.
Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.
Tajemnice výboru
Příloha
Prezenční listina

Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r.
Předseda výboru
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Prezenční listina

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

09.02.2015
15:45 h
MZe
Mgr. et Mgr. Eva Florianová

Přítomni:
Příjmení a jméno

Instituce

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

Mgr. et Mgr. Eva Floriánová

Podpis

