Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 89

Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

23.01.2019
12:00 h
MZE
Ing. Stanislav Kozák

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 zemědělství jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady organizace Mezinárodní
testování drůbeže, státní podnik (dále též „státní podnik“). Jako důvod pro nominaci zástupce
předkladatele uvedl vysokou odbornost a manažerské schopnosti nominanta a dále též znalost
podniku ze strany nominanta, neboť nominant již v minulosti v dozorčí radě státního podniku
působil.
V rámci své úvodní prezentace nominant stručně seznámil členy Vládního výboru se vznikem,
působností a majetkovým vybavením státního podniku. Rovněž nastínil vazby podniku k dalším
subjektům a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Jako své priority v rámci svého působení
v dozorčí radě uvedl zejména sledování hospodaření, zajištění personálního obsazení a další
rozvoj státního podniku. V rámci následného pohovoru se členy Vládního výboru nominant
vzpomínal na stěžejní projekty, které řešil v době svého předchozího působení v dozorčí radě
státního podniku a na své úspěchy, případně neúspěchy z této doby. Diskutovalo se rovněž
o mechanismech sloužících k zajištění ochrany a zdraví spotřebitele drůbežího masa
a o kooperaci státního podniku s příslušnými kontrolními orgány. Probíral se i postoj státního
podniku k používání bio krmiv a problémy podniku ve vztahu k ochraně životního prostředí.
V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a své časové možnosti. Na
otázku, zda byl nominant v minulosti objektem negativních zpráv v médiích, nominant odpověděl
záporně.

Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady
státního podniku Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik, souhlas.

Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 12:30 h.
Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v. r.
v.z. tajemníka výboru
Příloha
Prezenční listina

Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předsedkyně výboru

