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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 58 

Datum: 20.12.2016 
Čas: 11:12 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Barbora Králová 

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 nominantku na pozici člena dozorčí rady společnosti Státní zkušebna 
zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost (dále jen „SZZPLS“). 
Představil nominantku a vyzdvihl její odbornou způsobilost, profesní zařazení v odboru resortních 
organizací Ministerstva zemědělství a také konkrétní praktické zkušenosti nominantky z působení 
ve společnosti SZZPLS. Následně nominantka ve své prezentaci představila charakteristiku 
společnosti, do jejíchž dozorčí rady je nominována, včetně organizační struktury, hlavních činností 
a ekonomických výsledků. Pohovořila o silných a slabých stránkách společnosti a o cílech, 
k jejichž dosažení chce jako člen dozorčí rady přispět. Při svém případném fungování v pozici 
člena dozorčí rady by se mimo jiné ráda zaměřila na udržení klíčové pozice společnosti na trhu, 
zlepšení marketingové komunikace a propagace, zajištění stabilizace obchodní spolupráce a 
zajištění maximálního technického zázemí pro řádný chod podniku. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominantka nejprve 
odpovídala na doplňující otázky ke své prezentaci o hospodaření podniku a vývoje počtu 
zaměstnanců. Dále pak nominantka provedla svým profesním životopisem, zmínila své zkušenosti 
ze studia v zahraničí a zamyslela se nad tím, co bylo pro ni klíčovým momentem, který ji přivedl ke 
studiu na České zemědělské univerzitě a následně na Ministerstvo zemědělství. Nominantka  
popsala své působení na Ministerstvu zemědělství a detailněji seznámila členy Vládního výboru 
pro personální nominace se svou náplní práce. Dotazy padaly na činnost nominantky během jejího 
působení v představenstvu společnosti SZZPLS. Nominantka uvedla, že v případě vyslovení 
souhlasu s personální nominací do dozorčí rady společnosti SZZPLS, ukončí členství 
v představenstvu této společnosti. Následovaly otázky na oblast dalšího rozvoje nominantky a 
využití jazykových znalostí. 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. Nominantka 
uvedla, že je schopna racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě 
mohla plně věnovat, a deklarovala, že při jejím působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko 
střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje využití dosavadních 
zkušeností z působení v představenstvu společnosti pro další rozvoj SZZPLS.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová 
společnost, souhlas za podmínky, že nominantka ukončí členství v představenstvu této 
společnosti. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
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Jednání skončilo v 11:55 h. 

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: 20.12.2016 
Čas: 11:15 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Barbora Králová 

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. Barbora Králová   
 




