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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 23 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 12:45 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Miloš Petera 

Průběh projednávání: 
Nominanta představil zástupce předkladatele JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní ředitel. 
Uvedl, že se jedná o nominaci na další funkční období. Dosavadní činnost nominanta 
v dozorčí radě je úspěšná. Nominace umožňuje komunikovat s představiteli 
Středočeského kraje na nejvyšší úrovni. Nominant ve své prezentaci představil činnost 
státního podniku, kam je nominován (Povodí Vltavy, s. p.). Dále představil hospodaření 
státního podniku, hovořil o nových zdrojích financování a o možnostech zajistit stabilitu 
financování státní podniku do budoucna. Zdůraznil též spolupráci mezi státním podnikem 
a Středočeským krajem. 

V následném pohovoru se probíraly jednotlivé pracovní pozice a funkce zastávané 
nominantem, zejména v oblasti vodohospodářství. Při pohovoru nominant zdůraznil, že je 
soudním znalcem v oboru životního prostředí a že ve státním podniku své praktické 
znalosti uplatňuje. Probíralo se i dosavadní působení nominanta v dozorčí radě a padaly 
otázky na to, co by v dozorčí radě změnil. Dále padaly otázky na hospodaření státního 
podniku. Nominant považuje za dobrý management situaci, kdy dochází k nízké fluktuaci 
zaměstnanců. Dle nominanta je nutné dbát na vyvážený vztah mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem. Za hlavní sílu považuje dobrou komunikaci. Při pohovoru se probíraly 
zkušenosti nominanta s řešením krizových situací a hovořilo se o motivaci nominanta. 
Padaly též otázky na možný střet zájmu. Nominant se nedomnívá, že by u něj střet zájmu 
hrozil. Pohovor se orientoval také na časové možnosti nominanta vykonávat funkci člena 
dozorčí rady. Nominantovi není známo, že by vystupoval v médiích v některé z negativně 
vnímatelných kauz.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Povodí Vltavy, a. s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 13:17 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo, v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r 
 Zástupce Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 20.01.2015 
Čas: 12:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Miloš Petera 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Zástupce Tajemnice výboru  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Miloš Petera   
 


