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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 99 

Datum: 04.11.2019 
Čas: 17:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Peter Suchý 

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 opakovaně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí 
rady státního podniku Povodí Odry, státní podnik. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele vysoká odbornost nominanta zejména v ekonomické oblasti, jeho manažerské 
schopnosti a znalost regionu. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru se základními údaji 
o státním podniku, do jehož dozorčí rady byl opakovaně nominován. Dále se zaměřil na 
hospodaření státního podniku se zřetelem k prodeji povrchové vody, elektrické energie a ryb 
a prezentoval též specifikaci regionu. Následně nominant seznámil Vládní výbor s plánovaným 
celkovým objemem investic a objemem oprav majetku na rok 2020. V závěrečné části prezentace 
nominant shrnul své dosavadní působení v dozorčí radě státního podniku, přičemž uvedl, že jeho 
hlavní zaměření bylo na ekonomiku a hospodaření podniku z pozice funkce místopředsedy výboru 
pro audit. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve zodpověděl dotazy 
týkající se hlavních úspěchů dosažených ve funkci člena dozorčí rady v uplynulém období. 
Následovaly dotazy týkající se strategických výzev a jejich posunu v průběhu posledních let. 
Nominant rovněž odpověděl na otázky zaměřené na strukturu příjmů státního podniku a podílu 
příjmů od obyvatelstva na celkovém objemu příjmů, na úroveň spolupráce s managementem 
státního podniku a možnosti mezinárodní spolupráce. 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 Odry, státní podnik, souhlas.  

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

Jednání skončilo v 17:30 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


