
Úřad vlády České republiky  
 

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 21 

Datum: 10.12.2014 
Čas: 17:40 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Patrik Mlynář 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Mgr. Jiří Georgiev, PhD., 
ředitel sekce, nominant stručně představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován 
(Lesy České republiky, s.p.), věnoval se jak hlavním hospodářským činnostem, tak 
ekonomickým indikátorům, dle názoru nominanta byla hospodářská činnost podniku 
v posledních letech prioritou. Podnik by dle jeho názoru měl posílit sociální rozměr 
lesnické zakázky, tj. mělo by se akcentovat zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých 
regionech a posílení významu drobného a středního lesnického průmyslu. Další prioritou 
podniku musí být dokončení církevních restitucí (tj. rychlé uspokojení jednoznačných 
výzev, přechodné řešení sporných případů a v návaznosti na to následná arondace 
lesních majetků a aktualizace organizační struktury podniku). Nutná je dle názoru 
nominanta také podpora investic jako prostředku ke zvýšení zaměstnanosti ve 
venkovských oblastech (rozvoj lesní dopravní sítě a protipovodňová opatření a opatření 
k zadržování vody v krajině) a v neposlední řadě také podpora vědy a výzkumu. Osobní 
prioritou nominanta při jeho potenciální činnosti v dozorčí radě je stabilita podniku a 
obnova důvěry v podnik u odborné i laické veřejnosti, a dále pak vyvážený vztah mezi 
zajišťováním celospolečenských funkcí lesů a odvody do státní rozpočtu. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své zkušenosti 
z oblasti lesnictví, ať už ze státní správy či soukromé sféry. Nominant zhodnotil své 
úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Nominant popsal, jakým způsobem řídí pracovní 
kolektiv, co pro něj znamená týmová spolupráce, jakým způsobem své kolegy motivuje či 
jak komunikuje a prosazuje nepopulární rozhodnutí. Nominant se zamyslel nad aktuálním 
fungováním dozorčí rady podniku, do které je nominován. Svoji potenciální roli v dozorčí 
radě vidí v oblasti koncepce a rozvoje podniku, rád by působil jako efektivní kontrolor jak 
právních, tak věcných otázek, které se budou v podniku řešit, a zasloužil se tak o jeho 
stabilitu. 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 radypodniku Lesy České republiky, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:30 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: 10.12.2014 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Patrik Mlynář 

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. Patrik Mlynář   
 


