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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 13 

Datum: 30.09.2014 
Čas: 13:25 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ing. Alan Landa, MBA 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel sekce, nominantstručně představil společnost, do jejíž dozorčí rady je nominován 
(Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.). Po stručném představení podniku 
ajeho jednotlivých programů se nominant zamyslel nad svým přínosem, pokud by byl 
nominován jako člen dozorčí rady. Svoji klíčovou roli vidí zejména v lepší komunikaci mezi 
podnikem, do jehož dozorčí rady je nominován, a MZe, jakožto jediným akcionářem, a v 
kontrole hospodaření, v neposlední řadě také v právní podpoře při zasedáních dozorčích 
rad. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, včetně jeho působení v zahraničí. 
Nominant dále zmínil své studijní úspěchy, zejména pak jeho studium MBA. Nominant se 
zamyslel nad svými největšími pracovními úspěchy a neúspěchy. Nominant zhodnotil, jak 
řídí kolektiv pracovníků, jak motivuje kolegy, zda a jakým způsobem deleguje pracovní 
úkoly. Nominant se zamyslel nad kategoriemi morální a odborná integrita. Dotazy padaly i 
na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 14:14 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 30.09.2014 
Čas: 13:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ing. Alan Landa, MBA 

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  

Mgr. Ing. Alan Landa, MBA   
 


