
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 85 

 
Datum: 09.11.2018 
Čas: 15:25 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Daniel Pokorný 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel Odboru právního a majetkového vyrovnání Ministerstva 
zemědělství, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra zemědělství jmenovat nominanta na volné místo člena dozorčí rady 
státního podniku Povodí Ohře, státní podnik (dále také „státní podnik“). Jako důvody nominace 
předkladatel uvedl, že nominant je odborníkem na problematiku vodního hospodářství a disponuje 
výbornými organizačními a komunikačními schopnostmi. 

Ve své úvodní prezentaci nominant nejprve Vládnímu výboru představil mezinárodní oblast povodí 
Labe a územní působnosti státního podniku. Dále seznámil členy Vládního výboru s organizační 
strukturou státního podniku a uvedl základní přehled legislativy, jež působnost státního podniku 
upravuje. Nominant se následně zabýval strukturou nákladů státního podniku v roce 2017. Na 
samý závěr prezentace nominant vytýčil hlavní výzvy státního podniku, a to zejména změnu 
systému financování, problematiku opatření proti suchu a povodním, rekultivaci důlních jam po 
těžbě, revitalizaci vodních toků v průmyslových oblastech a prezentaci činnosti státního podniku 
veřejnosti. V rámci následného pohovoru byl nominant dotázán na své zkušenosti s vedením týmu 
a jím preferovaný způsob motivace podřízených a dosavadní kariérní úspěchy. Nominant rovněž 
čelil otázkám týkajícím se konceptu budoucího vývoje státního podniku a na jím označené priority 
v environmentální oblasti. V závěru pohovoru byl nominant dotázán na možný střet zájmů a 
časové možnosti. Na otázku, zda byl nominant v minulosti objektem negativních zpráv v médiích 
nominant odpověděl záporně.  

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Povodí Ohře, státní podnik, souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 15:55 h. 

Zapsala: Mgr. Jan Večeřa v.r.             Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
                 tajemník výboru           předsedkyně výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


