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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 87 

 
Datum: 05.12.2018 
Čas: 14:30 h 
Předkladatel:  MZE 
Posuzovaná osoba: Ing. Ondřej Sirko 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel odboru právního a majetkového vyrovnání, který zastupoval 
předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
zemědělství opakovaně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady Povodí Ohře, státní 
podnik (dále také „státní podnik“). JUDr. Georgiev nominanta uvedl jako odborníka na činnosti 
spojené s výkonem zakladatelských a zřizovatelských funkcí vůči organizacím Ministerstva 
zemědělství, s dlouholetými zkušenostmi s fungováním dozorčích rad. Od nominanta předkladatel 
očekává, že v dozorčí radě státního podniku bude reprezentovat zájmy zakladatele a s ohledem na 
ekonomické vzdělání nominanta bude zejména dohlížet na ekonomické záležitosti státního 
podniku.  

Ve své úvodní prezentaci nominant stručně představil státní podnik, do jehož dozorčí rady je 
nominován, včetně základního poslání státního podniku a vybraných ekonomických údajů. Dále 
nominant seznámil Vládní výbor s představami o své roli v rámci dozorčí rady, kde by chtěl 
zejména přispět ke zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi státním podnikem a zakladatelem 
a k posílení vlivu zakladatele a prosazování jeho zájmů. Následoval pohovor se členy Vládního 
výboru, ve kterém se nominant zamýšlel nad svými úspěchy, ale i neúspěchy při svém 
dosavadním působení člena dozorčí rady a nad svou případnou budoucí rolí v rámci dozorčí rady. 
Rovněž se diskutovalo se nad otázkou budoucího rozvoje státního podniku. V závěru pohovoru byl 
nominant dotázán na možný střet zájmů a časové možnosti. Jako svoji hlavní motivaci pro 
opětovné působení v dozorčí radě státního podniku nominant uvedl touhu pokračovat v započaté 
práci a zlepšit propojení mezi státním podnikem a zakladatelem. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
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 14:55 h. 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v.r.             Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
                 v.z. tajemníka výboru           předsedkyně výboru 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


