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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 20 

Datum: 27.11.2014 
Čas: 14:55 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: JUDr. Mgr. Ji ří Georgiev, Ph.D. 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. Vít Doležálek, ředitel sekce, 
nominant stručně představil společnost, do jejíž dozorčí rady je nominován (Jihomoravské 
pivovary, a.s.), její historii, ekonomické výsledky i hospodářský přínos. V současnosti je 
dle slov nominanta připravována koncepce fungování a dalšího rozvoje společnosti, která 
nicméně závisí na vyřešení majetkoprávních nároků olomouckého arcibiskupství. Při 
svém potenciálním působení v dozorčí radě by se nominant snažil o zintensivnění 
komunikace společnosti s akcionářem (ČR), prověření smluvních vztahů (nájemní 
smlouvy, právní servis, poradenská činnosti atd.) a vedených soudních sporů.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant vypíchnul své zkušenosti 
z veřejného sektoru i akademického prostředí, zmínil svoji publikační činnost. Nominant 
popsal, jakým způsobem si udržuje odbornost, dále se zamyslel nad svými největšími 
úspěchy a neúspěchy. Nominant není dle svých slov členem žádné jiné dozorčí rady. 
Nominant popsal, jakým způsobem řídí a motivuje tým spolupracovníků, i co jej konkrétně 
motivuje v aktuální pracovní pozici. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro 
výkon činnosti v dozorčí radě. Diskutovalo se, jakým způsobem nominant zvažuje při 
svém rozhodování hledisko hospodárnosti. Hlavní motivací nominanta pro práci v dozorčí 
radě je dle jeho slov uskutečňovat zájem zakladatele, tj. efektivní hospodaření 
společnosti.  

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  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 

Jednání skončilo v 15:45 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 27.11.2014 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: JUDr. Mgr. Ji ří Georgiev, Ph.D. 

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  

Mgr. Vít Doležálek MZe  

JUDr. Mgr. Jiří Georgiev, 
Ph.D.   
 


