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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 98 

Datum: 09.10.2019 
Čas: 09:15 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Zemánek 

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 obchodní korporace Jihomoravské pivovary, a.s. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele vysoká odborná způsobilost a manažerské schopnosti nominanta. 

V úvodu své prezentace nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru s historií obchodní 
korporace, do jejíž dozorčí rady byl nominován. Dále se zabýval změnami, jež nastaly od roku 
2016, kdy jako pozitivní hodnotí ukončení soudního sporu s Arcibiskupstvím olomouckým, na 
druhé straně však došlo k eskalaci sporů s nájemcem objektu pivovaru, ukončení výroby piva 
a k blokaci areálu pivovaru ze strany nájemce. Sporem s nájemcem pivovaru se nominant dále 
podrobněji zabýval v další části prezentace, v níž osvětlil příčiny sporu a jeho důsledky. V závěru 
prezentace nominant představil výhled do budoucna z hlediska krátkodobé i dlouhodobé strategie. 
Pohovor s členy Vládního výboru se s ohledem na nominantem prezentovanou situaci obchodní 
korporace, do jejíž dozorčí rady byl opakovaně nominován, zaměřil takřka výhradně na 
problematiku kroků, jež byly, měly či mohly být činěny z pozice dozorčí rady k ochraně majetku a 
zájmů obchodní korporace. Nominant byl nejprve dotázán na podrobnosti aktuálního vývoje 
soudního sporu s nájemcem, na původ tohoto sporu a na možnou perspektivu po jeho ukončení. 
Nominant dále čelil otázkám na dosavadní konkrétní kroky dozorčí rady směřující k 
nápomoci řídícím orgánům obchodní korporace učinit nápravu nežádoucího stavu.  

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

 
Ing. Yvona Charouzdová proti návrhu předkladatele 
Ing. Petr Kalaš proti návrhu předkladatele 
JUDr. Vít Samek proti návrhu předkladatele 

Jednání skončilo v 09:45 h. 

 

 

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

Příloha 
Prezenční listina 


