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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    15:18 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo zemědělství 

Posuzovaná osoba:  Ing. Petr Šilar 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel sekce, 
nominant krátce představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován (Povodí Labe, s.p.), zastavil se 
u hlavních úkolů, které má podnik zajišťovat. Představil základní informace o spravovaném 
vodohospodářském majetku i územní působnost podniku, zmínil také základní právní a ekonomický 
rámec, ve kterém se podnik pohybuje, a to včetně nákladů souvisejících s povodněmi. Nominant se 
zamýšlel také nad oblastmi dalšího rozvoje podniku. Svým působením v podniku, do jehož dozorčí 
rady je nominován, by rád přispěl ke zlepšení hospodaření s vodou.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
dřívější pracovní pozice zastávané nominantem, a to včetně jeho dlouholetého působení v územní 
samosprávě.  Nominant zhodnotil své největší pracovní úspěchy, zmínil také neúspěchy. Nominant se 
zamýšlel, co je největší problém podniku, do jehož dozorčí rady je nominován.   Nominant zmínil, že 
v ČR není zpracován dlouhodobý plán nádrží, které mají zajišťovat vodu, dle jeho názoru chybí plán, 
jak hospodařit s vodou. Nominant se zamýšlel, jakým způsobem motivuje spolupracovníky, jak řídí 
pracovní kolektiv, dle jeho názoru je stěžejní shoda na základních otázkách v oblastech, které jsou 
klíčové pro další směřování podniku. Nominant popsal, jakým způsobem prosazoval v rámci své 
dosavadní kariéry nepopulární kroky. Při svém působení v dozorčí radě by se chtěl nominant zaměřit 
také na strukturu podniku a na kvalitu jeho personálního obsazení. 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 Labe, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 16:02 hod. 

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

                Tajemnice výboru                    Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    15:.15 hod 

Předkladatel:   MZe 

Posuzovaná osoba:  Ing. Petr Šilar 

 

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. Petr Šilar   

   

   

   

   

   

 


