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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 54 

Datum: 15.09.2016 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Zemánek 

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 neobsazenou pozici člena dozorčí rady společnosti Jihomoravské 
pivovary, a.s. Představil nominanta, vyzdvihl jeho odborné kvality prokazatelné zastávanými 
profesními funkcemi. Dle slov zástupce předkladatele je návrh nominace předkládán i s ohledem, 
že v dozorčí radě schází zastoupení s ekonomickou odborností a s potřebou zkvalitnění 
komunikace se zakladatelem společnosti vzhledem k probíhajícím soudním sporům. Následně 
nominant ve své prezentaci provedl stručnou historií společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. až po 
současnou charakteristiku podniku, předmět podnikání a ekonomickou činnost. Nominant se také 
krátce věnoval majetkoprávní situaci vzhledem k probíhajícím právním sporům, na jejichž 
výsledcích především závisí strategie dalšího fungování společnosti. Mezi priority svého působení 
v dozorčí radě zařadil nominant zlepšení vzájemné komunikace s jediným akcionářem, tedy 
s MZe, rád by se zaměřil na ekonomiku firmy a kontrolu hospodaření, na strategii dalšího rozvoje a 
fungování společnosti. V neposlední řadě vidí své priority pro práci v dozorčí radě také v podpoře 
společnosti v oblasti marketingu s využitím svých dosavadních zkušeností.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na dotazy ohledně současných majetkoprávních vztahů společnosti. Následně provedl 
svým profesním životopisem, zamyslel se nad klíčovými momenty své dosavadní kariéry, zejména 
se zaměřil na to, co jej přimělo k přechodu z oblasti IT a komunikací v soukromé sféře do 
ekonomické oblasti státní správy. Dotazy padaly také na členství nominanta v dozorčí radě jiné 
společnosti či na jeho publikační činnost. Dále nominant jmenoval momenty, které považuje ve 
svém profesním či soukromém životě za stěžejní. Následovaly otázky z oblastí řízení lidí, 
rozebíraly se dosavadní konkrétní zkušenosti nominanta. Na otázku, zda se nominant cítí být 
zaměřen spíše týmově či individuálně, nominant odpověděl, že se spíše považuje za individualistu, 
ale vnímá důležitost kolektivní spolupráce. Nominant také porovnával styl práce v soukromé sféře 
a ve státní sféře. Dotazy padaly také na složení a fungování dozorčí rady společnosti, včetně toho, 
kolik má členů, jak často se schází, a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. 
Nominant uvedl, že je schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci 
v dozorčích radě mohl plně věnovat. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě 
nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě nominant 
považuje získání další profesní zkušenosti.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Jihomoravské pivovary, a.s., souhlas.  

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
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Jednání skončilo v 09:50 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: 15.09.2016 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Zemánek 

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. Pavel Zemánek   
 




