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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 95 

Datum: 15.07.2019 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jiří Duda 

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 Odry, státní podnik. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele odborné znalosti, legislativní a rozvojové aktivity nominanta z oblasti vodního 
hospodářství, vodovodů a kanalizací a úroveň jeho řídící a komunikační schopnosti. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru s mezinárodní oblastí 
povodí Odry a jeho územní působností. Dále nominant představil organizační strukturu státního 
podniku, do jehož dozorčí rady byl nominován a následně Vládnímu výboru nastínil hlavní předmět 
činnosti státního podniku. Dále se nominant zaměřil na strukturu nákladů a výnosů státního 
podniku v roce 2018 a v závěru prezentace nominant označil hlavní výzvy státního podniku, mezi 
něž zařadil změnu financování, přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky 
Opavy, opatření proti povodním a suchu (vodní dílo Nové Heřminovy), prezentaci činnosti státního 
podniku veřejnosti a udržení kvalifikovaných zaměstnanců státního podniku.  

V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve zodpověděl otázky týkající se 
dosavadní profesní kariéry, a to jak v soukromé, tak veřejné sféře. Další otázky byly zaměřeny na 
problematiku ochrany před povodněmi a suchem. Nominant byl rovněž dotázán na jeho případnou 
roli v dozorčí radě. Ze strany členů Vládního výboru pak byly položeny dotazy týkající se 
strategického rozvojového programu a úpravy systému financování. Nominant rovněž čelil 
otázkám týkajícím se personální politiky státního podniku. V posledním bloku otázek byl nominant 
dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice.  

 

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

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

Jednání skončilo v 08:30 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


