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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 13 

Datum: 30.09.2014 
Čas: 12:40 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: PhDr. Jan Závěšický 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.,vrchní 
ředitel, nominant stručně představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován (Lesy 
České republiky, s.p.). Dle jeho slov se jedná o klíčový státní podnik, a to zejména 
z důvodu ekonomické a hospodářské úlohy lesa. Dalším klíčovým aspektem je 
environmentální a v neposlední řadě také kulturní a společenský přínos lesa. Nominant se 
věnoval hospodářským ukazatelům podniku, dle jeho slov podnik stabilně zvyšuje zisk. 
Jako svoji hlavní roli při práci v dozorčí radě vidí zejména podporu komunikace podniku 
s aktéry veřejné správy/samosprávy, vztahy podniku s veřejností, chtěl by přispět 
k dobrému fungování podniku.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho zkušenosti jak z akademického 
světa, tak veřejného sektoru, jeho zkušenosti s evropskými fondy. Diskutovaly se úspěchy 
a neúspěchy pracovní kariéry nominanta. Nominant se zamýšlel nad způsobem motivace 
pracovních kolegů, nad způsobem řízení kolektivu, nad způsobem prosazování 
nepopulárních kroků. Za klíčovou dovednost pro působení ve státní správě považuje 
loajalitu, nominant se označil za týmového hráče. Nominant se zamýšlel, jaká je role 
státního podniku ve vztahu ke sponsoringu, k finančním darům, které podnik rozděluje, i 
jaký on osobně má na tyto aktivity názor. Dotazy padaly i 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 podniku Lesy České republiky, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 13:22 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: 30.09.2014 
Čas: 12:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: PhDr. Jan Závěšický 

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  

PhDr. Jan Závěšický   
 


