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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 53 

Datum: 30.08.2016 
Čas: 16:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Šebestyán, MBA 

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 společnosti Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen „PGRLF). Představil nominanta, vyzdvihl jeho odborné 
kvality, pracovní a manažerské zkušenosti prokazatelné zastávanými profesními funkcemi včetně 
současného působení ve funkci ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen 
„SZIF“). Následně reagoval zástupce předkladatele na dotaz členů Vládního výboru pro personální 
nominace ohledně možnosti potenciálního rizika střetu zájmů v případě působení nominanta 
v obou společnostech. Zástupce předkladatele deklaroval, že ze zákona nevyplývá žádný střet 
zájmů, oba fondy mají specifické pole působnosti. Dále nominant ve své prezentaci představil 
charakteristiku společnosti PGRLF, do jejíž dozorčí rady je nominován včetně historie společnosti, 
hlavní činnosti, výsledků hospodaření, vývoje počtu zaměstnanců. V krátkosti pohovořil o 
dlouhodobém cíli společnosti a uvedl i přehled nedostatků. Zaměřil se na cíle, k jejichž dosažení 
chce jako člen dozorčí rady přispět. Při svém případném fungování v pozici člena dozorčí rady by 
se mimo jiné rád zaměřil na zvyšování úrovně služeb klientům, minimalizaci rizik při zavádění 
nových produktů s využitím dosavadních zkušeností a znalostí. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant odpovídal na 
dotazy ohledně vývoje zaměstnanosti v PGRLF, vývoje hospodaření a činnosti společnosti 
v posledních letech. Dále nominant provedl svým profesním životopisem, zamyslel se nad 
klíčovými momenty své dosavadní kariéry a blíže pohovořil o svém působení v SZIF, které by rád 
využil k většímu propojení obou společností za účelem zvyšování úrovně služeb klientům. Také 
padaly otázky z oblasti řízení lidských zdrojů a uplatnění leadershipu v praxi. Nominant popsal 
hmatatelné změny, které se udály za doby jeho působení v SZIF. Zejména vyzdvihl vytvoření a 
úspěšnou aplikaci procesního modelu řízení k lepšímu fungování společnosti a k minimalizaci 
nákladů v SZIF. Rozebíralo se, jak se mu dařilo přesvědčit zaměstnance ke změně, a to k 
nastavení procesního řízení, jak dokáže své podřízené motivovat, zamyslel se nad kvalitou 
lidských zdrojů v PGRLF a v SZIF. Probíralo se složení a fungování dozorčí rady, včetně toho, 
kolik má členů, jak často se schází a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio včetně 
toho, na jakou oblast portfolia by se on rád zaměřil, kde vidí nejzásadnější nedostatky fungování 
PGRLF a zvážil svou vizi možností budoucího směřování PGRLF. Nominant uvedl, že je schopen 
racionalizovat časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. 
Nominant deklaroval, že neexistuje nic, co není uvedeno v životopise a co by jej mohlo uvést do 
střetu zájmů v případě, že by usedl v dozorčí radě společnosti PGRLF. Za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě považuje snahu, aby jeho činnost měla smysl pro klienty z pohledu SZIF i 
z pohledu PGRLF. 

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.  

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

Jednání skončilo v 16:47 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: 30.08.2016 
Čas: 16:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Šebestyán, MBA 

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. Martin Šebestyán, MBA   
 




