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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 29 

Datum: 15.04.2015 
Čas: 09:12 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Miroslav Novák 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel sekce, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě společnosti, 
kam je nominován (Povodí Odry, s. p.). Nominant stručně představil základní údaje o 
fungování podniku, včetně jeho organizační struktury a složení dozorčí rady, hlavní 
poslání podniku, cíle jeho hospodaření. Analyzoval hospodářské výsledky podniku v 
minulých letech (náklady i výnosy), vývoj zaměstnanosti atp. Hlavní motivací nominanta 
pro činnost v dozorčí radě je jeho pocit odpovědnosti za bezpečnost v kraji, kde působí, 
jeho snahou je posilovat bezpečnost a všechny ostatní prvky záchranného systému 
v rámci kraje i v budoucnosti, proto by chtěl působit jako jeho spojovací prvek.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své dlouholeté 
zkušenosti ze státní sféry i samosprávy. Dlouhodobě se dle svých slov zajímá o portfolio 
životního prostředí, zemědělství a dopravy, baví ho práce s občany. Nominant popsal své 
největší profesní úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Zdůraznil hledisko připravenosti, 
která je nezbytným prostředkem k dosažení úspěchu. Nominant popsal, jakým způsobem 
vede pracovní kolektiv, jak motivuje spolupracovníky, jakým způsobem řídí krizové situace 
a co je pro jejich úspěšné zvládnutí třeba. Dotazy padaly na fungování dozorčí rady (jak 
často se schází, jakým způsobem jedná atp.) i jeho dosavadní zkušenosti s působením 
v předmětné dozorčí radě. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě 
nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta 
pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Povodí Odry, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 09:58 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 15.04.2015 
Čas: 09:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Miroslav Novák 

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  

Miroslav Novák   
 


