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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 27 

Datum: 09.03.2015 
Čas: 17:43 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Radek Zacpal 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě podniku, kam je 
nominován (Povodí Vltavy, s. p.). Nominant představil podnik, jeho hlavní cíle, právní 
rámec, na základě kterého je založen, organizační strukturu, zdroje financování a 
hospodaření podniku. Nominant považuje za důležitý vztah podniku k MŽP, MZe a MF a  
městům a obcím v rámci povodí. Dle jeho názoru by se měl z hlediska úbytku dešťových 
srážek zvažovat koncept malých nádrží na menších tocích. Dotazy padaly také ohledně 
nejdůležitějších investic, které má podnik v nejbližší době realizovat, či jaké jsou největší 
aktuální problémy podniku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, diskutovaly se jeho zkušenosti 
v soukromé sféře, i práce pro veřejný sektor, jeho dřívější praxe člena dozorčích rad. 
Dotazy padaly na největší milníky v profesní kariéře nominanta, na jeho největší úspěchy, 
nominant se zamyslel i nad neúspěchy. Nominant popsal, jakým způsobem si představuje 
své fungování v dozorčí radě (mimo jiné považuje za důležitou komunikaci s veřejností), 
dozorčí rada je dle jeho názoru o směřování firmy, nikoliv o jejím řízení. Nominant popsal, 
jakým způsobem řídí pracovní kolektiv, dle svých slov se snaží akcentovat systémová, 
odborná řešení. Nominant popsal své zkušenosti s kontrolní činností. Nominant odpovídal 
na dotazy týkající se dozorčí rady (jaké je složení členů atp.). Problematika podniku, do 
jehož dozorčí rady je nominován, je nominantovi dle jeho slov blízká. 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 18:31 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: 09.03.2015 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Radek Zacpal 

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. Radek Zacpal   
 


