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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 22 

Datum: 16.12.2014 
Čas: 09:22 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Václav Hlaváček, CSc. 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., vrchní 
ředitel, nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě společnosti, kam 
je nominován (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.). Nominant stručně 
popsal společnost, její organizační i řídící strukturu včetně personálního zastoupení, 
zastavil se nad hospodařením fondu. Dle jeho názoru se jedná o nejefektivnější nástroj, 
který mají zemědělci k dispozici a který se zasloužil o jejich konkurenceschopnost 
(společnost se zapojila například i do řešení následků ničivých povodní atp.). Význam 
společnosti roste i vzhledem ke zvyšující se rizikovosti v zemědělském podnikání. Dle 
názoru nominanta je třeba zachovat pružnost, jednoduchost administrace, 
transparentnost rozhodování a stabilitu společnosti, udržet hospodárnost provozních 
nákladů. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho bohaté zkušenosti na poli agrární 
politiky. Nominant vypíchnul hlavní problémy na tomto poli, řešil, jakým způsobem jim 
předcházet. Dle názoru nominanta mezi nejpalčivější témata na poli agrární politiky 
aktuálně patří klimatické změny, které proměňují ráz krajiny, a výkup nestátní půdy, rád by 
také otevřel otázku povinného členství v Agrární komoře. Nominant popsal své největší 
úspěchy, zamyslel se i nad neúspěchy. Nominant se věnoval situaci v zemědělství před 
vstupem do EU a po něm. Nominant není členem jiné dozorčí rady. Nominant se zamyslel 
nad vývojem svých manažerských dovedností. Dle názoru nominanta je úkolem dozorčí 
rady udržet ekonomickou výkonnost a efektivnost společnosti, osobně by se rovněž snažil 
posunout konkurenceschopnost českého zemědělství. Dotazy padaly také na časové 
možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 10:15 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: 16.12.2014 
Čas: 09:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Václav Hlaváček, CSc. 

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  

Ing. Václav Hlaváček, CSc.   
 


