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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 38 

Datum: 10.09.2015 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel:  MZE 
Posuzovaná osoba: Ing. Jaromír Žá ček 

Průběh projednávání: 
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel odboru, který zastupoval předkladatele, ve svém 
úvodním slovu vyzdvihl odborné a manažerské schopnosti nominanta a zejména jeho 
zkušenosti z předchozích pozic obchodního ředitele, které by byly velkým přínosem pro 
dozorčí radu společnosti, kam je nominant nominován (Budějovický Budvar, n.p.). 
Následně nominant ve své prezentaci v krátkosti charakterizoval podnik a shrnul jeho 
obchodní a hospodářské výsledky. Dále představil vize svého působení v dozorčí radě, tj. 
zejména pomoc s definováním portfoliové strategie značek na tuzemském trhu, zastavení 
poklesu prodeje v gastronomii vč. optimalizace investic, podpora exportu na vybrané trhy 
a optimální investice do výroby, logistiky a trhu. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Při rozhovoru se rozebíraly jednotlivé vize 
možného zlepšení chodu společnosti nastíněné nominantem v prezentaci, dosavadní 
pracovní úspěchy nominanta a klíčové milníky ze životopisu nominanta. Na otázky týkající 
se praxe nominanta z oblasti řízení lidí, nominant odpovídal, že preferuje spíše 
demokratický způsob vedení a vyzdvihl své schopnosti vybudovat a motivovat tým. Na 
otázku, jak dokáže přijímat jiné myšlenky či názory, odpověděl, že se považuje za 
konsensuální typ, který respektuje názory ostatních (do určité míry). Nominant uvedl, že 
bude mít dostatek času, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně věnovat. Nominant rovněž 
vyloučil, v případě svého jmenování do dozorčí rady společnosti, že by u něj mohl 
vzniknout jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci nominant považuje, že dostane 
možnost pomoci z jeho pohledu nejlepšímu podniku v tomto oboru k dalšímu růstu a 
rozvoji a možnost seberealizace v této oblasti. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Budějovický Budvar, n.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 08:45 h. 

Zapsal:  Mgr. Eva Hanušová 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: 10.09.2015 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel: MZE 
Posuzovaná osoba: Ing. Jaromír Žá ček 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Eva Hanušová Tajemnice výboru  

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZE  

Ing. Jaromír Žáček MZE  
 


