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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 97 

Datum: 23.09.2019 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Aleš Kendík 

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 opakovaně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí 
rady státního podniku Povodí Odry, státní podnik. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele hluboké znalosti nominanta v oblasti vodního hospodářství, výborné řídící 
a komunikační schopnosti a dlouholetá praxe v oblasti manažerských funkcí. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru s územní působností 
Povodí Odry, a dále se zaměřil na zhodnocení svého dosavadního působení ve funkci člena 
dozorčí rady státního podniku Povodí Odry. Následně se nominant věnoval zmapování zásadních 
úspěchů a neúspěchů v rámci výkonu funkce člena dozorčí rady a v závěru prezentace nominant 
zrekapituloval aktuální situaci státního podniku a nastínil jeho další směřování.  V průběhu 
pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve zodpověděl dotazy týkající se úrovně 
komunikace v rámci dozorčí rady, do níž byl nominant opakovaně nominován. Další otázky 
směřovaly k existenci strategického plánu státního podniku, jeho priority a základní rozdíly oproti 
strategickým plánům státního podniku z minulosti. Nominant byl rovněž dotázán na cíle činnosti 
státního podniku, a to v tom smyslu, zda je takovým cílem dostatek vody, investice či cena vody. 
Dotazy rovněž směřovaly do oblasti opatření k zadržování vody a případné strategie pro podzemní 
vody. Diskutována byla dále otázka důvodů rozdílů mezi cenami vody v Izraeli a České republice. 
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 08:15 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


