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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 56 

Datum: 21.11.2016 
Čas: 17:38 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Landa 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady podniku Povodí Labe, státní podnik. 
Nominant je do funkce člena dozorčí rady nominován pro jeho vysokou odbornost zejména 
v oblasti finančnictví a manažerské schopnosti prokazatelné zastávanými profesními funkcemi. 
Následně nominant představil charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je nominován, včetně 
předmětu činnosti podniku, organizačního členění a řídících orgánů podniku. Pohovořil o 
hospodaření podniku a blíže specifikoval příjmy a náklady. Při svém případném fungování v pozici 
člena dozorčí rady by se mimo jiné rád zaměřil na zúročení svých nabytých manažerských 
dovedností v oblasti řízení firem a zkušeností z oblasti financování obchodních společností.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant odpovídal na 
dotazy ohledně plánu významnějších investic a počtu zaměstnanců podniku. Následně nominant 
stručně provedl svým profesním životopisem a zdůraznil klíčové momenty ve své profesní kariéře. 
Nominant také pohovořil o důvodech, které jej vedly k odchodu z některých dříve zastávaných 
profesních pozic a blíže specifikoval své současné působení ve funkci státního tajemníka 
ministerstva životního prostředí, zejména rozsah jeho působnosti a odpovědnosti. Rozebíraly se 
také zkušenosti nominanta z působení v dozorčích radách jiných společností. Nominant se 
zamyslel nad svými největšími profesními či osobními úspěchy včetně toho, v jaké oblasti své 
profesní kariéry se cítil nejlépe. Rozebírala se také kvalita zaměstnanců na ministerstvu. Nominant 
uvedl, že své podřízené zaměstnance se snaží motivovat nejenom finančně, ale i začleněním do 
řešení určitých problémů, otevřeným přístupem k jejich názorům a návrhům řešení. Snaží se je 
podněcovat k tomu, aby se nebáli říct otevřeně svůj názor včetně obhajoby návrhů řešení. Dotazy 
padaly také na složení a fungování dozorčí rady. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro 
povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklaroval, že při jeho působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů.  

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

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 18:20 h. 

Zapsal: Markéta Mařincová v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 21.11.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Landa 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Jan Landa   
 




