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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

Záznam z jednání č. 46 

Datum: 05.04.2016 
Čas: 14:55 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Zdeněk Adamec, CISM 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. a na pozici člena 
dozorčí rady podniku Lesy České republiky, s.p. Představil nominanta a vyzdvihl jeho odbornou 
způsobilost, znalosti, manažerské zkušenosti a také současnou pracovní pozici náměstka pro 
ekonomiku a informační technologie MZe, které jej předurčují k výkonu funkce člena dozorčí rady. 
Následně nominant ve své prezentaci představil charakteristiku obou podniků, do jejichž dozorčí 
rady je nominován včetně organizační struktury, počtu zaměstnanců, hlavních činností a 
ekonomických výsledků. Pohovořil o cílech, k jejichž dosažení chce jako člen dozorčí rady obou 
organizací přispět. Při svém případném fungování v pozici člena dozorčí rady by se mimo jiné rád 
zaměřil na zintenzivnění spolupráce a komunikace mezi zakladatelem a společnostmi s využitím 
dosavadních zkušeností a ekonomických znalostí.   

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly konkrétní 
pracovní pozice zastávané nominantem, včetně jeho přechodu na Ministerstvo zemědělství. 
Nominant se zamyslel nad svým osobním vývojem manažersko-leadership dovedností. Při svém 
profesním vývoji si prošel postupným sbíráním zkušeností v oblasti informačních technologií a 
managementu, vedením menších pracovních týmů až k nejvyšším manažerským funkcím v oblasti 
informační bezpečnosti v bankovním sektoru. Blíže popsal své zkušenosti s řízením a rozvojem 
lokálních týmů zemí východní Evropy a střední Asie z předchozího působení v korporátní sféře. Ke 
své práci se vždy snaží přistupovat s úctou a s respektem. Nominant se zamyslel nad kvalitou 
lidských zdrojů ve společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. a v podniku Lesy 
České republiky, s.p. Na otázku čím se cítí být zajímavý a jedinečný, odpověděl, že za takovou 
charakteristiku považuje touhu přijímat nové výzvy. Dotazy padaly také na složení a fungování 
dozorčí rady obou společností, včetně toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým způsobem 
si členové dozorčí rady dělí portfolio. Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat svůj časový 
harmonogram tak, aby se funkci v dozorčích radách mohl plně věnovat. Nominant deklaroval, že 
při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčích radách nominant považuje zajištění, že podniky fungují v souladu se zájmy 
ministerstva. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., souhlas.  

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Lesy České republiky, s.p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
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Jednání skončilo v 15:45 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: 05.04.2016 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Zdeněk Adamec, CISM 

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. Zdeněk Adamec, CISM   
 




