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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 63 

Datum: 18.04.2017 
Čas: 13:55 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Procházka 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. 
Vyzdvihl vysokou odbornou způsobilost a manažerské schopnosti nominanta, který v dozorčí radě 
podniku Budějovický Budvar působí od roku 2012 ve funkci předsedy dozorčí rady. Návrh na 
posouzení nominace je předkládán vzhledem ke skutečnosti, že nominantovi končí členství 
v dozorčí radě. S ohledem na to, že jmenovaný vykonával funkci zodpovědně a kvalitně, má 
zakladatel zájem, aby byl ve funkci potvrzen i na další funkční období. Následně nominant ve své 
prezentaci představil úspěchy, které se managementu podniku za doby působení nominanta 
v dozorčí radě podařily. Zaměřil se i na činnost, kterou se mu spolu s kolegy v dozorčí radě 
v průběhu pětiletého působení podařilo zlepšit (např. zvýšení četnosti zasedání dozorčí rady, 
profesionalizace dozorčí rady, fungování poradních orgánů dozorčí rady), shrnul činnost dozorčí 
rady za poslední rok a představil hlavní výzvy, které stojí před tímto národním podnikem v letošním 
roce.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky týkající se hospodářských výsledků podniku, vývoje zaměstnanosti či plánů na 
možnou změnu podílu ziskovosti výroby a prodeje na domácím trhu a exportu. Probírala se i 
činnost, na kterou by se při svém případném pokračování v dozorčí radě zaměřil. Následně 
nominant provedl svým profesním životopisem a jmenoval své největší životní a profesní úspěchy. 
Na otázky týkající se praxe nominanta z oblasti řízení lidí, nominant odpovídal, že preferuje 
demokratický styl řízení, snaží se obklopovat schopnými lidmi. Dotazy padaly i na kvalitu lidských 
zdrojů v Budějovickém Budvaru v porovnání s jinými společnostmi. Nominant uvedl, že je schopen 
racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. 
Nominant u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě 
považuje započaté úkoly a výzvy, které je nutné dokončit pro další úspěšné fungování podniku.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Budějovický Budvar, národní podnik, souhlas. 

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

Jednání skončilo v 14:40 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: 18.04.2017 
Čas: 13:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Procházka 

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. Jan Procházka   
 




