Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 90

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

11.03.2019
09:05 h
MZe
Ing. Pavel Schneider

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 z oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, znalost
regionu a řídící a komunikační schopnosti.
V úvodní prezentaci nominant nejprve Vládní výbor seznámil s historií státního podniku, do jehož
dozorčí rady byl nominován a jeho základním posláním. Dále představil základní charakteristiku
povodí Odry a organizační strukturu státního podniku. Poté se nominant v rámci prezentace
věnoval poměrům odběru povrchové vody ve vodárenství a průmyslu v období od roku 2007 do
roku 2017, představil schéma vodohospodářské soustavy povodí Odry a v poslední části
prezentace uvedl ekonomické výsledky státního podniku v roce 2017 a hlavní úkoly do budoucna.
V rámci pohovoru vedeným členy Vládního výboru byl nominant dotázán na svoji dosavadní
profesní kariéru a manažerské zkušenosti. Nominant posléze zodpověděl dotazy týkající se
hlavních problémů, jimž bude státní podnik čelit v nejbližší budoucnosti. Předmětem debaty byla
rovněž problematika propojení Odry a Dunaje, a dále se otázky Vládního výboru zaměřily na
otázku stavu podzemních vod, průtokových poměrů a ekologických výzev. Opomenuta nezůstala
rovněž problematika dokončení přípravy a zahájení stavby vodního díla Nové Heřminovy.
V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové možnosti.

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

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
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Jednání skončilo v 09:35 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

Schválila: Ing. Yvona Charouzdová
předseda výboru

