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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 57 

Datum: 28.11.2016 
Čas: 16:45 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Fantyš 

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 pozici člena dozorčí rady společnosti Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen „PGRLF“) a na pozici člena dozorčí rady společnosti Státní 
zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost (dále jen 
„SZZPLS“). Představil nominanta a vyzdvihl jeho odbornou způsobilost, nabyté znalosti a 
zkušenosti prokazatelné zastávanými profesními funkcemi, zemědělskou praxi a také konkrétní 
praktické zkušenosti nominanta z působení v obou společnostech. Následně nominant ve své 
prezentaci představil charakteristiku obou podniků, do jejichž dozorčí rady je nominován, včetně 
historie, organizační struktury, hlavních činností a ekonomických výsledků. Pohovořil o cílech, 
k jejichž dosažení chce jako člen dozorčí rady obou organizací přispět. Při svém případném 
fungování v pozici člena dozorčí rady by se mimo jiné rád zaměřil na zintenzivnění spolupráce a 
komunikace mezi zakladatelem a společnostmi s využitím dosavadních ekonomických znalostí a 
praxe.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na doplňující otázky ke své prezentaci o činnosti obou společností. Dále pak nominant 
provedl svým profesním životopisem a zamyslel se nad tím, co bylo pro něj klíčovým momentem, 
který jej přivedl na Ministerstvo zemědělství. Nominant popsal své dlouholeté působení na 
Ministerstvu zemědělství, popsal důvody, které jej vedly k odchodu z resortu v roce 2006 a 
k návratu v roce 2010. Také se rozebíraly slabiny SZZPLS a nominant se zamyslel nad tím, co se 
mu podařilo prosadit ke zlepšení fungování této společnosti během svého působení 
v představenstvu společnosti ve funkci člena a nyní místopředsedy. Řešilo se, jakým způsobem 
probíhalo řízení společnosti SZZPLS v uplynulých letech, jaké měl možnosti ovlivnit chod podniku. 
Nominant uvedl, že v případě vyslovení souhlasu s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti SZZPLS, ukončí členství v představenstvu této společnosti. Následovaly otázky 
z oblasti řízení lidských zdrojů, rozebíraly se zkušenosti nominanta s vedením týmů.  Nominant 
jmenoval oblasti, na které by se v první řadě zaměřil, pokud by usedl v dozorčí radě.  V případě 
PGRLF spatřuje svůj zájem v oblasti fondu těžko pojistitelných rizik a rozpočtu společnosti, 
v případě SZZPLS jej vidí v zaměření se na personalistiku a obchod společnosti. Nominant uvedl, 
že je schopen racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčích radách mohl 
plně věnovat, a deklaroval, že při jeho působení v dozorčích radách nehrozí jakékoliv riziko střetu 
zájmů. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., souhlas.  

Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí 
rady společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová 
společnost, souhlas.  
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Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 17:46 h. 

Zapsal: Markéta Mařincová v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 

 



Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 28.11.2016 
Čas: 16:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Fantyš 

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. Martin Fantyš   
 




