Úřad vlády České republiky

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 27
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

09.03.2015
16:05 h
MZe
Bc. Lubomír Franc

Průběh projednávání:
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní
ředitel, nominant stručně představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován (Povodí
Labe, s.p.). Nominant se věnoval rozpočtu podniku, ploše spravovaného povodí, rozsahu
spravovaného majetku, jednotlivým vykonávaným činnostem, hospodaření (složení
příjmových složek podniku, investice) atp. Nominant seznámil členy výboru s riziky
povodní v Polabí a realizovanou povodňovou prevencí v kraji. Nominant se zamyslel, jaké
největší investiční akce v letošním roce podnik chystá. Jeho oblast zájmu jsou zejména
protipovodňová opatření, což je z jeho pohledu základní téma.
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho zkušenosti z působení v jiném
státním podniku (včetně členství v dozorčí radě) a ze samosprávy (jak na obecní, tak
krajské úrovni). Nominant se zamyslel nad svými největšími úspěchy a neúspěchy.
Popsal, jaké zkušenosti ze svého dřívějšího působení v dozorčích radách si odnese pro
svoji budoucí praxi v dozorčí radě podniku, kam je aktuálně nominován. Nominant svoji
roli v dozorčí radě spatřuje v tom, že jako zástupce regionu bude působit zejména pro
ulehčení práce v krizových situacích. Nominant se považuje za přísného šéfa, zamyslel
se, jak prosazuje nepopulární kroky, jak motivuje své kolegy. Nominant odpovídal na
dotazy týkající se dozorčí rady (jak často se schází, kolik má členů atp.) Nominant
deklaroval, že jeho působením v dozorčí radě podniku nedojde k žádnému střetu zájmů.
Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě.
Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s personální nominací do
dozorčí rady podniku Povodí Labe, s. p., souhlas.
Hlasování:
Ing. Pavel Dvořák
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková
Ing. Yvona Charouzdová

pro návrh
pro návrh
pro návrh

Jednání skončilo v 16:51 h.
Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.
Tajemnice výboru
Příloha
Prezenční listina

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

Úřad vlády České republiky

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Prezenční listina

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

09.03.2015
16:00 h
MZe
Bc. Lubomír Franc

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

Bc. Lubomír Franc

Podpis

