
 

VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

 

Čj. 45188/2021-UVCR 

ZÁZNAM O KONÁNÍ A PRŮBĚHU POHOVORU 

 

Členové Výboru přítomní pohovoru: 

RNDr. Josef Postránecký, místopředseda 

Bc. Eva Svobodová, MBA, členka 

Mgr. František Bublan, člen 

Ing. Petr Špirhanzl, člen 

Mgr. Alena Lupjanová, sekretariát 

Jana Maxová, sekretariát 

 

Datum a místo konání pohovoru: 

7. prosince 2021, jednání se uskutečnilo prostřednictvím platformy Webex  

Předkladatel: 

Ministerstvo zemědělství 

Nominovaná osoba: 

Ing. Jan Sechter 

Právnická osoba s majetkovou účastí státu: 

Povodí Vltavy, státní podnik  

Orgán: 

Dozorčí rada 

 



Průběh pohovoru: 

V úvodu pohovoru představil JUDr. Radek Pokorný, ředitel Odboru právního 
Ministerstva zemědělství, jakožto zástupce předkladatele, nominovanou osobu. 
Jako důvod nominace uvedl vysokou odbornou způsobilost a manažerské 
schopnosti nominované osoby.  

Úvodem své prezentace představila nominovaná osoba členům Výboru pro 
personální nominace státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „Povodí 
Vltavy“), jeho hlavní činnosti a také činnost dozorčí rady. Dále se nominant zaměřil 
na priority práce v dozorčí radě z pohledu zástupce Ministerstva dopravy, mezi něž 
zařadil například zkvalitnění koordinace investičních a neinvestičních akcí či 
využívání výstupů z mezinárodních jednání. V závěru své prezentace nominant 
uvedl, v jakých oblastech by byl pro činnost dozorčí rady Povodí Vltavy přínosem.  

V rámci hodnotícího pohovoru byla nominovaná osoba vyzvána k vyjádření, jak 
konkrétně by zajistila lepší koordinaci investičních a neinvestičních akcí z pozice 
člena dozorčí rady Povodí Vltavy. Dále byl nominant, coby úspěšný diplomat, 
požádán o rozvinutí myšlenky synchronizace současných projektů Povodí Vltavy se 
sousedními zeměmi, zejména pak s Německem. Poté nominant reagoval na dotaz, 
zda současný rozvoj turistiky v povodí Vltavy může přispět i k rozvoji malého a 
středního podnikání v okolí Vltavy. V návaznosti na svou prezentaci nominant 
objasnil, které z agend EU považuje za prioritní ve svém případném dalším 
funkčním období.  

V závěru hodnotícího pohovoru byla rovněž zkoumána mediální minulost 
nominované osoby, možnost případného střetu zájmů a její časové dispozice pro 
řádný výkon funkce v dozorčí radě. 

 

 

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. 

 

 

RNDr. Josef Postránecký v. r. 

místopředseda Výboru 
pro personální nominace 

 






