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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 96 

Datum: 21.08.2019 
Čas: 08:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jindřich Fialka 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel Odboru právního a majetkového vyrovnání Ministerstva 
zemědělství, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra zemědělství jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
národního podniku Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale (dále jen „národní podnik“). Objektivním důvodem 
nominace jsou podle předkladatele odborné znalosti a zkušenosti, zejména v oblasti potravinářství, 
a dále pro jeho manažerské schopnosti. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru s historickými milníky 
existence národního podniku, a dále se zaměřil na prezentaci základních údajů o hospodaření 
podniku v průběhu let 2017 až 2019. V další části prezentace se nominant hospodářskými 
výsledky zabýval podrobněji, a to se zaměřením na jednotlivé oblasti hospodaření, jako je 
investiční rozvoj národního podniku, exportní prodej či spolupráce s jinými hráči na trhu, na němž 
národní podnik vyvíjí svoji činnost. Dalšími problematikami, jimiž se nominant zabýval, byla 
problematika vývoje tržeb a exportu. V závěru své prezentace nominant shrnul cíle na rok 2019, 
mezi něž zařadil dokončení investic, navýšení výrobních a logistických kapacit, dokončení 
výstavby nové stáčecí linky a rozšíření varny v roce 2020.   V průběhu pohovoru s členy Vládního 
výboru nominant nejprve zodpověděl otázky týkající se dosavadní profesní kariéry, se zaměřením 
na konkrétní úspěchy či neúspěchy. Následující otázka se týkala role, jíž by nominant, v případě 
úspěšné nominace, rád hrál v rámci členství v dozorčí radě. Další otázky byly zaměřeny na hlavní 
rizika činnosti národního podniku, možnost zvýšení výroby a s tím související potřebu zajištění 
distribuce, udržitelnost rozvoje národního podniku v dlouhodobé perspektivě a otázky týkající se 
environmentální problematiky. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet 
zájmů a časové dispozice.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
národního podniku Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 08:30 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


