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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 30 

Datum: 28.04.2015 
Čas: 13:43 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Petr Pachta 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel sekce, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě společnosti, 
kam je nominován (Jihomoravské pivovary, a.s.). Nominant stručně popsal hlavní problém 
společnosti (zatížení restitučními nároky). Firma je dle jeho slov v provozním výsledku 
zisková, postupně vyrovnává hospodářský výsledek minulých let. Zanalyzoval zdroje 
výnosů společnosti, v současnosti je dle jeho slov připravována koncepce dalšího 
fungování společnosti, na které by se také rád podílel, její konkrétní podoba však odvisí 
od vyřešení nároku olomouckého arcibiskupství (má být dořešeno letos). Priority pro své 
působení v dozorčí radě vidí mimo přípravy koncepce i v efektivní komunikaci společnosti 
s akcionářem (ČR) a dozorování odborného sporu mezi nájemcem a společností stran 
kvality piva v souvislosti s instalovanými pivovarnickými technologiemi. Pivovarnictví je dle 
slov nominanta jeho dlouhodobým koníčkem.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
zásadní milníky profesní kariéry nominanta, jeho zkušenosti z působení jako OSVČ i jeho 
zaměření na specializované činnosti (zejména životní prostředí). Nominant popsal své 
největší úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Popsal své zkušenosti se zpracováváním 
finančních analýz. Nominant má dle svých slov dobré prezentační a analytické 
schopnosti, schopnost samostatné práce, má rád týmy, kde jsou dobře rozdělené role. 
Rád by se v budoucnosti pustil samostatně do větších projektů v oblasti životního 
prostředí. Dotazy padaly na dozorčí radu podniku, kam je nominován (kolik má členů, jaké 
je její složení, jak často zasedá atp.). 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 společnosti Jihomoravské pivovary, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 14:28 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: 28.04.2015 
Čas: 13:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Petr Pachta 

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. Petr Pachta   
 


