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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 11 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 10:10 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Stanislav Pfléger 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel 
sekce, nominant prezentoval svoji představu práce v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (Povodí Ohře, s.p.). Nominant krátce představil podnik, za jehož hlavní priority 
v dnešní době vidí jeho investiční činnost, náklady na opravy a údržbu majetku a 
hospodaření s vodou (ověření nakládání s vodou a hledání dalších možností zadržování 
vody). Jako člen dozorčí rady by zejména ověřil investiční činnost podniku (ověření 
technického stavu majetku ve správě podniku atp.) a zhodnotil nálady na opravy majetku 
(investovat by se dle jeho slov mělo pouze tam, kde bude majetek v budoucnu využit). 
Svým působením by se snažil zejména o zlepšení hospodaření v oblasti nákladů na 
investice a opravy majetku, odstranění konfliktů mezi vodním hospodářstvím a ochranou 
přírody, dosažení změn v plánu povodí s cílem zajistit lepší zadržování vody v povodí a 
zobecnění přijatých závěrů v novele příslušných zákonů.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul zkušenosti 
v technických oborech, zejména ve stavebnictví. Nominant rovněž popsal své další 
zkušenosti s činností v dozorčích radách a jakým způsobem by se jimi inspiroval při svém 
potenciálním působení v dozorčí radě, kam je aktuálně nominován. Nominant zhodnotil 
své největší pracovní úspěchy. Popsal svoje zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, 
dle jeho názoru je důležité mít dostatečný respekt, který se přitom zakládá na 
zkušenostech.  Zhodnotil, jakým způsobem prosazuje nepopulární kroky. Analyzoval 
rovněž situaci v oblasti veřejných zakázek i svoje zkušenosti s nimi. Dotazy padaly i 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 Ohře, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 10:52 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: 01.09.2014 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Stanislav Pfléger 

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  

Stanislav Pfléger   
 


