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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 97 

Datum: 23.09.2019 
Čas: 08:15 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Šebestyán, MBA 

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 opakovaně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí 
rady: 

- společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále také „PGRLF, a.s.) a 

- státního podniku Povodí Labe, státní podnik.  

Objektivními důvody opakovaných nominací jsou podle předkladatele v případě nominace do 
PGRLF, a.s. vysoká odborná způsobilost nominanta a jeho manažerské schopnosti, v případě 
státního podniku Povodí Labe pak hluboké znalosti nominanta v ekonomické oblasti, znalosti 
dotační politiky výborné řídící a komunikační schopnosti a dlouholetá praxe v oblasti 
manažerských funkcí. 

1. PGRLF, a.s. 

V  prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru s působností společnosti, do jejíž 
dozorčí rady byl nominován. Dále se blíže zaměřil na činnost společnosti, kdy uvedl, že od roku 
1994 do konce roku 2018 bylo v rámci všech programů společností zpracováno celkem 175 514 
žádostí o podporu s tím, že schváleno bylo 159 114 žádostí, přičemž byly podpořeny komerční 
úvěry v celkovém objemu přes 186 miliard Kč se schválenými garancemi ve výši přes 34 miliard 
Kč. Státní rozpočet se přitom po celou dobu činnosti PGRLF, a.s. podílel na vyplacených 
podporách poskytnutými dotacemi v celkové výši téměř 32,7 miliard Kč. Nominant dále představil 
3 hlavní pilíře podpor PGRLF, a.s., jimiž jsou podpora komerčních úvěrů, finanční podpora 
pojištění a úvěry poskytované PGRLF, a.s. V závěru své prezentace nominant prezentoval hlavní 
úkoly, na něž by se chtěl v případě úspěšné nominace soustředit, a to příprava nového 
programovacího období SZP, nastavení finančních nástrojů, notifikace nových programů, soudní 
spory a efektivní a bezpečný informační systém. V průběhu pohovoru se členy Vládního výboru 
nominant zodpověděl dotazy směřující k úrovni spolupráce mezi jednotlivými členy dozorčí rady, 
dále byl dotázán na finanční podporu zemědělství a budoucí profil financování s ohledem na 
nadcházející razantní změny v této oblasti. Otázky dále směřovaly do oblasti projektů, jejich 
funkčnosti a efektivity a následné kontroly plnění. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán 
na možný střet zájmů a časové dispozice. 

2. Povodí Labe, státní podnik 

Ve své prezentaci nominant předně shrnul předmět činnosti státního podniku, do jehož dozorčí 
rady byl nominován. Dále se zaměřil na oblast personálního obsazení a organizační struktury 
státního podniku a v závěru představil své cíle pro případ budoucího působení v dozorčí radě, za 
něž označil oblast využívání dotačních programů pro financování státního podniku, kontrolu 
hospodaření, využívání nových technologií, efektivní informační systém a celkové zlepšování 
mediálního obrazu státního podniku. Následoval hodnotící pohovor, při němž nominant zodpověděl 
dotazy směřující do oblasti zabezpečení stavů vody a existence programů zaměřených na tuto 
problematiku.  Členové Vládního výboru se též dotázali na úroveň, resp. efektivitu kontroly 
hospodaření a závěrem i na dopravní budoucnost Labe a spolupráci se SRN. V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové dispozice. 
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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 doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Povodí Labe, státní podnik, souhlas.  

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

Jednání skončilo v 08:45 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


