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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 30 

Datum: 28.04.2015 
Čas: 13:01 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jan Tourek 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Mgr. Jiří Georgiev, Ph.D., 
vrchní ředitel sekce, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě 
podniku, kam je nominován (Povodí Vltavy, s. p.). Nominant představil cíle a základní 
poslání podniku (údržba toků, provoz a údržba vodních děl, ochrana před povodněmi 
atp.), orgány společnosti a velikost podniku. Hlavní výnosy podniku plynou dle jeho slov 
z prodeje vody, podnik hospodaří se ziskem. Nominantovou vizí je, aby ČR vnímala vodu 
jako strategickou surovinu (ČR je prameništěm většiny evropských řek, lze zadržovat 
vodu v krajině a stavět přehrady, vyrábět elektrickou energii), snažil by se podnik 
posunout dále. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
základní milníky profesní kariéry nominanta, jeho zkušenosti s řízením podniku i jeho 
zkušenosti z oblasti samosprávy. Nominant se zamyslel nad svými úspěchy i neúspěchy. 
Nominant popsal, jakou krizovou situaci v poslední době vedl a jakým způsobem ji 
zvládnul. Nominant se zamyslel nad prvními kroky, které by z hlediska ekonomického 
doporučil pro úspěšný rozvoj podniku. Nominant se označil za asertivního člověka. Dotazy 
padaly na dozorčí radu podniku, kam je nominován (jak často zasedá, zda a jak mají 
členové rozdělené portfolio atp.) Nominant by se při svém působení v dozorčí radě 
zaměřil na efektivitu práce podniku. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí 
radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na časové možnosti 
nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Povodí Vltavy, s. p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 13:41 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák, v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 28.04.2015 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jan Tourek 

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. Mgr. Jiří Georgiev, 
Ph.D. MZe  

Mgr. Jan Tourek   
 


