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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 98 

Datum: 09.10.2019 
Čas: 09:15 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Karel Jakobec 

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 Ohře, státní podnik. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele znalosti nominanta o regionu, jeho životním prostředí, znalost komunální politiky 
a výborné organizační a komunikační schopnosti získané dosavadní praxí. 

Nominant svoji prezentaci uvedl shrnutím své dosavadní profesní kariéry, a dále stručně představil 
státní podnik, do jehož dozorčí rady byl nominován. Dále se nominant zabýval shrnutím základních 
ekonomických údajů o činnosti podniku, kdy jako nejdůležitější zdroje financování označil odběry 
povrchových vod a výrobu elektrické energie a podrobněji se pak zabýval tržbami za období 2017 - 
2018. Nominant rovněž prezentoval náklady za rok 2018, zhodnotil výsledek hospodaření státního 
podniku za toto období jako ziskové a prezentoval též celkových objem investic. V závěru 
prezentace nominant seznámil členy Vládního výboru s předpokládaným budoucím vývojem 
činnosti státního podniku. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve 
zodpověděl dotazy na své dosavadní manažerské zkušenosti. Další otázky se pak zaměřily na 
problematiku změn klimatu a na hlavní témata, jež by měla být předmětem diskuzí v rámci dozorčí 
rady státního podniku. S nominantem byla též vedena diskuze k problematice přečerpávacích 
elektráren a stabilizace průtoků. Rovněž bylo probíráno téma úrovně spolupráce státního podniku 
s Karlovarským krajem. Následovaly pak dotazy na možnost využívání dotací pro činnost 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 Ohře, státní podnik, souhlas.  

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

Jednání skončilo v 09:45 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


