VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Čj. 16099/2021-UVCR
ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU

Členové Výboru přítomní pohovoru:
Ing. Yvona Charouzdová, předsedkyně
RNDr. Josef Postránecký, místopředseda
Bc. Eva Svobodová, MBA, členka
Mgr. František Bublan, člen
Ing. Petr Špirhanzl, člen
Jana Maxová, sekretariát
Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát

Datum a místo konání pohovoru:
20. dubna 2021, jednání se uskutečnilo online prostřednictvím platformy Webex
Předkladatel:
Ministerstvo zemědělství
Nominovaná osoba:
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Právnická osoba s majetkovou účastí státu:
Povodí Ohře, státní podnik
Orgán:
Dozorčí rada

Průběh pohovoru:
V úvodu pohovoru představil JUDr. Radek Pokorný, ředitel Odboru právního
Ministerstva zemědělství, jakožto zástupce předkladatele, nominovanou osobu.
Důvodem nominace na člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, státní
podnik, je vysoká odborná způsobilost a manažerské schopnosti nominované
osoby.
V úvodní části prezentace nominovaná osoba seznámila členy Výboru pro
personální nominace s obecnými informacemi o povodí Ohře, zejména pak s jeho
územním vymezením. Poté nominant popsal organizační strukturu Povodí Ohře,
státní podnik a zmínil legislativu, z které podnik vychází a kterou se řídí jeho činnost.
V další části prezentace se nominant věnoval ekonomické struktuře nákladů a
výnosů za rok 2020 a představil i hlavní výzvy, které před Povodím Ohře, státní
podnik, stojí, jako je například změna systému financování podniků povodí či
zlepšení prezentace Povodí Ohře, státní podnik, vůči veřejnosti.
V rámci hodnotícího pohovoru byla nominovaná osoba dotázána na nejvíce
motivující pozici v rámci své bohaté profesní kariéry, a rovněž byla požádána
o uvedení kompetencí, kterými disponuje a které by mohla ve funkci člena dozorčí
rady nejlépe využít. Dále nominant zodpověděl dotaz, zda se v minulosti ocitl
v situaci, kdy musel řešit střet soukromých zájmů vyplývajících z činnosti
podnikatelských subjektů a veřejného zájmu na ochraně životního prostředí.
Následně členům Výboru pro personální nominace objasnil důvody poklesu objemu
odběrů pitné vody v období pandemie Covid-19. Poté byla diskutována otázka
možného zapojení Povodí Ohře, státní podnik, do plánované restrukturalizace
uhelných regionů, které se na území povodí Ohře nachází. Nominant též pozitivně
zhodnotil zlepšující se kvalitu vody v českých řekách a vyjádřil se k možné
spolupráci Povodí Ohře, státní podnik, s malými a středními podniky působícími na
území povodí Ohře v rámci rozvoje cestovního ruchu.
V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro
řádný výkon funkce člena dozorčí rady.

Stanovisko
Výbor pro personální nominace (dále jen „Výbor“) posoudil veškeré doklady
předložené v souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona, zhodnotil úroveň
prezentace nominované osoby, její dosavadní pracovní zkušenosti a její vzdělání
vzhledem k charakteru a zaměření funkce, již by v případě úspěšné nominace měla
zastávat. Výbor rovněž zhodnotil úroveň vystupování nominované osoby a její
přesvědčivost v průběhu pohovoru, schopnost pohotově zodpovědět položené
otázky a celkový přehled nominované osoby o činnosti právnické osoby
s majetkovou účastí státu, do jejíhož orgánu byla osoba nominována.

Výbor dále přihlédl k osobnostním předpokladům nominované osoby, k jejím
schopnostem týmové spolupráce a schopnostem a zkušenostem v oblasti
managementu. Hodnocena byla rovněž úroveň zkušeností s řízením a vedením
kolektivu, znalosti a odpovídající praxe v oblasti předmětu podnikání nebo činnosti
právnické osoby s majetkovou účastí státu a finanční znalosti nominované osoby.
Výbor rovněž vyhodnotil mediální obraz nominované osoby se zvláštním ohledem
na možné riziko negativní publicity v její minulosti, posoudil schopnost nominované
osoby řádně vykonávat funkci, do níž byla nominována s ohledem na její časové
dispozice, a konečně přihlédl též k potenciálnímu riziku střetu zájmů při výkonu
funkce, do níž byla posuzovaná osoba nominována.
Na základě zhodnocení všech výše uvedených kritérií ve všech vzájemných
souvislostech Výbor pro personální nominace
doporučuje
vyslovit s navrhovanou personální nominací souhlas.

Ing. Yvona Charouzdová, v. r.
předsedkyně Výboru
pro personální nominace

