
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 56 

Datum: 21.11.2016 
Čas: 18:23 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Kouřil 

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“). Představil nominanta, vyzdvihl jeho odbornou 
způsobilost a pracovní zkušenosti prokazatelné zastávanými profesními funkcemi. Současné 
dlouholeté působení ve funkci ředitele odboru Financování kapitol státního rozpočtu II. Ministerstva 
financí ČR a předchozí zkušenosti z PGRLF jej předurčují ke kvalitnímu výkonu funkce člena 
dozorčí rady. Dále nominant ve své prezentaci představil charakteristiku společnosti, do jejíž 
dozorčí rady je nominován, včetně orgánů společnosti, náplně činnosti a cílů společnosti. Blíže 
pohovořil o přehledu programů, jejichž prostřednictvím dochází k naplňování cílů společnosti, tedy 
např. ke zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, lesnictví a potravinářství. Nominant 
krátce okomentoval zdroje financování společnosti. Při svém případném fungování v pozici člena 
dozorčí rady by se mimo jiné rád zaměřil na dohled nad dodržováním zákonných a podzákonných 
předpisů z působnosti Ministerstva financí a dohled nad možnými duplicitami dotačních titulů 
z rozpočtu kapitoly MZe a PGRLF s využitím dosavadních zkušeností. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant odpovídal na 
dotazy ohledně společností poskytovaných programů, vývoje hospodaření společnosti, a také 
vývoje zaměstnanosti v posledních letech. Dále nominant provedl svým profesním životopisem. 
Zamyslel se nad uplatněním a využitím svých předchozích zkušeností z působení ve služebním 
poměru vojáka z povolání v dalších manažerských funkcích. Mezi své největší pracovní úspěchy 
zařadil mimo jiné i úspěšné dlouholeté fungování jeho týmu na Ministerstvu financí včetně diverzity 
tohoto pracovního týmu. Následovaly otázky z oblasti manažerského řízení a osobnostní 
charakteristiky. Své podřízené zaměstnance se snaží motivovat lidským přístupem jak v profesní 
rovině, tak i v té osobní.  Při prosazování nepopulárních rozhodnutí dává přednost prosazování 
věcnou argumentací v rámci diskuse. Probíralo se složení a fungování dozorčí rady včetně toho, 
kolik má členů, jak často se schází, a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. 
Dotazy padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant 
deklaroval, že neexistuje nic, co není uvedeno v životopise a co by jej mohlo uvést do střetu zájmů 
v případě, že by usedl v dozorčí radě společnosti PGRLF. Hlavní motivací svého působení 
v PGRLF je pro něj blízkost problematiky zemědělství vzhledem k osobnímu spojení s venkovem.  

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.  

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 19:07 h. 



Úřad vlády České republiky 
  
 

 

Strana 2 (celkem 2) 

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

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 21.11.2016 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Kouřil 

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. Pavel Kouřil   
 




