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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 98 

Datum: 09.10.2019 
Čas: 08:15 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Petr Šilar 

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 Labe, státní podnik. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele odbornost nominanta, jeho manažerské schopnosti a znalost regionu. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru se základními údaji 
o postavení státního podniku a představil jeho řídící orgány. Dále se nominant zaměřil na 
prezentaci základního poslání podniku a legislativní rámec, v němž se odvíjí jeho činnost. 
Nominant rovněž představil územní uspořádání státního podniku a odprezentoval základní údaje 
o vodních tocích a vodohospodářském majetku ke konci roku 2018. Nominant následně představil 
stávající složení dozorčí rady státního podniku. V další části prezentace se nominant zabýval 
meziročním porovnáním hospodaření za období let 2010 – 2018, srovnáním nákladů a výnosů za 
období let 2013 – 2018 a vývojem cen za povrchovou vodu od roku 2001 do současnosti. V závěru 
prezentace nominant představil své priority v případě úspěšné nominace do dozorčí rady, mezi 
něž zařadil zrušení výboru pro audit, snížení administrativy a provedení další reorganizace 
státního podniku a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí odstranění rozdílných 
kompetencí a střetů zákonných předpisů. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant 
nejprve zhodnotil úroveň komunikace v rámci dozorčí rady státního podniku, neboť v této dozorčí 
radě již v minulosti působil. Další dotazy se týkaly možné spolupráce státního podniku se 
zahraničními partnery, zejména ze Spolkové republiky Německo, a dále problematiky sucha 
a povodní. 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 Labe, státní podnik, souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 08:45 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


