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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 22 

Datum: 16.12.2014 
Čas: 08:30 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Michal Jedlička 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (Povodí Moravy, s. p.). Nominant prezentoval základní fakta ohledně 
organizace a fungování podniku, nominant dále zhodnotil hospodaření podniku. V podniku 
by chtěl působit jako prodloužená ruka zakladatele a dozorovat nad hospodařením se 
státními prostředky. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant popsal své zkušenosti ze soukromého 
sektoru, dle jeho názoru nemůže dojít ke střetu zájmů mezi společností, kde působí, 
a podnikem, do jehož dozorčí rady je nominován. Nominant dle svých slov zatím nebyl 
členem jiné dozorčí rady. Nominant se rovněž detailně věnoval hlavním problémům 
podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Dle slov nominanta by se při svém 
potenciálním působení v dozorčí radě zaměřil na revizi smluvních vztahů a veřejných 
zakázek, a to včetně ekonomických aspektů (tvorba rezerv atp.),zajímal by se i o 
personální otázky vedení podniku. Nominant popsal, jak motivuje kolegy, zamyslel se i 
nad tím, co motivuje při práci jeho samotného. Nominant demonstroval, jakým způsobem 
prosazuje nepopulární kroky. Nominant dále popsal své zkušenosti s působením 
v zahraničí a zamyslel se nad svými největšími úspěchy a neúspěchy. Dotazy padaly také 
na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

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

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

Jednání skončilo v 09:14 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 16.12.2014 
Čas: 08:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Michal Jedlička 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Michal Jedlička   
 


