Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 91
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

23.04.2019
12:40 h
MZE
Ing. Vladimír Mana, LL.M.

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 Moravy, s.p. Důvodem nominace jsou podle předkladatele odborné
znalosti nominanta z oblasti ochrany životního prostředí, včetně zkušeností v oblasti správy
vodních toků, projektování malých vodních staveb, plánování v oblasti vod a v ochraně vod a řídící
a komunikační schopnosti.
Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru s územní působností státního
podniku, a dále představil hlavní oblasti jeho činnosti a organizační strukturu. V prezentaci
nominant rovněž nastínil výsledky hospodaření státního podniku v letech 2007 až 2017. V průběhu
pohovoru s členy Vládního výboru nominant zodpověděl dotaz na projekty, na nichž se v průběhu
své profesní kariéry podílel, se zvláštním zřetelem na projekty s mezinárodním přesahem a byl
dotázán na slabá a silná místa těchto projektů. Další dotazy členů Vládního výboru směřovaly do
environmentální oblasti, a to zejména do problematiky sucha a možností řešení tohoto problému,
včetně potřebných personálních a finančních kapacit. Další otázky se týkaly zásobování pitnou
vodou, existence studie zaměřené na tuto oblast a existence strategie v oblasti povrchových vod.
Opomenuta nezůstala rovněž otázka povodní a s tím souvisejících personálních a finančních
možností státního podniku pro řešení této problematiky. 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 Moravy, s.p., souhlas.
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 13:00 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předseda výboru

