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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 40 

Datum: 12.11.2015 
Čas: 11:40 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Michal Sirko 

Průběh projednávání: 
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel odboru, který zastupoval předkladatele, představil 
nominanta jako odborníka s orientací v oblasti zemědělské praxe a v oblasti nakládání 
s majetkem státu, zejména ve vztahu k resortním subjektům MZe. Nominant je na pozici 
člena dozorčí rady podniku Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik nominován pro 
jeho odbornost opakovaně a to vzhledem ke skončení funkčního období. Následně 
nominant ve své prezentaci v krátkosti charakterizoval podnik, v jehož dozorčí radě se 
uchází o členství. Představil základní zaměření podniku a další činnosti podniku, vývoj 
hospodaření a vazby podniku k dalším subjektům.    

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky týkající se 
profesního životopisu. Nominant podrobněji hovořil o svém profesním působení na MZe, 
kde zastává nominant činnosti spojené s výkonem zakladatelských a zřizovatelských 
funkcí subjektů resortu MZe. Při pohovoru se rozebíraly též schopnosti nominanta 
prosazovat změny, jmenoval vlastnosti, kterými se snaží být v profesním životě příkladem. 
Hovořilo se o fungování současné dozorčí rady a o pracovních zkušenostech nominanta, 
které využije při svém působení v dozorčí radě. Nominant uvedl, že funkci v dozorčí radě 
bude časově zvládat. Nominant rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Jako hlavní 
motivaci pro činnost v dozorčí radě nominant uvedl zajištění kontaktu podniku a 
zakladatele. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik, souhlas. 

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

Jednání skončilo v 12:25 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: 12.11.2015 
Čas: 11:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Michal Sirko 

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. Michal Sirko   
 




