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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 45 

Datum: 01.03.2016 
Čas: 16:20 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Karel Tureček 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta opakovaně na pozici 
člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy. Představil nominanta a vyzdvihl jeho odborné 
kvality a pracovní zkušenosti v oblasti vodního hospodářství, publikační činnost nominanta a 
manažerské schopnosti, které jej předurčují k výkonu funkce člena dozorčí rady. Následně 
nominant ve své prezentaci představil charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je nominován 
včetně územní působnosti podniku a organizační struktury podniku. Zmínil hlavní činnosti Povodí 
Vltavy s.p., pohovořil o hospodaření podniku a jeho finanční situaci za uplynulé roky, uvedl hlavní 
zdroje příjmů a jejich vývoj. Představil rámcové shrnutí Koncepce rozvoje na období 2015-2019 a 
vizi svého dalšího působení v dozorčí radě tohoto státního podniku. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky ohledně svého 
dlouholetého působení v dozorčí radě podniku Povodí Vltavy. Zamyslel se nad tím, jak se změnila 
struktura příjmů za doby jeho působení v dozorčí radě, jaký je vývoj hospodaření za poslední roky. 
Nominant dále provedl svým profesním životopisem a zmínil důležité milníky své profesní kariéry 
včetně toho, v jakých pracovních pozicích se cítil nejlépe. Zamyslel se také nad svými největšími 
úspěchy z profesního či osobního života. Nominant popsal způsob, jakým řídí kolektiv, jaký je typ 
manažera, jak motivuje své podřízené. Považuje se za typ vůdčího manažera, je náročný, ale pro 
dosažení cílů si umí získat své podřízené, kteří za ním stojí. Motivaci spatřuje v dosahování 
úspěšných cílů. Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí 
radě. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci 
v dozorčí radě mohl plně věnovat. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě 
nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě nominant 
považuje udržení si vztahu s oborem.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Povodí Vltavy, státní podnik, souhlas.  

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

Jednání skončilo v 17:00 h. 

Zapsal: Markéta Mařincová 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: 01.03.2016 
Čas: 16:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Karel Tureček 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Ing. Karel Tureček   
 




