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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 89 

 
Datum: 23.01.2019 
Čas: 11:30 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jaroslav Janáček 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, ředitel Odboru právního a 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 obchodní 
korporace Jihomoravské pivovary, a.s. Objektivním důvodem nominace je podle předkladatele 
vysoká odborná způsobilost nominanta v oblasti práva a jeho manažerské schopnosti. 

V rámci své prezentace nominant představil historii obchodní korporace, její současnou 
ekonomickou činnost a seznámil členy Vládního výboru s problémem aktuálních soudních sporů 
vedených vůči obchodní korporaci o náhradu škody a nemajetkové újmy, o náhradu za 
neoprávněné užívání nemovitostí a o náhradu škody v souvislosti s prodejem části majetku. 
Nominant dále uvedl přehled hospodářských výsledků obchodní korporace a podrobněji se zabýval 
jejími aktivy. V závěru prezentace nominant představil své vize v rámci působení v dozorčí radě, 
což by bylo zejména přispění k úspěšnému ukončení probíhajících soudních sporů. V rámci 
pohovoru vedeným členy Vládního výboru byl nominant dotázán na úspěchy a neúspěchy 
v dosavadní profesní kariéře, ale zejména byl konfrontován s otázkami na jeho názor na budoucí 
vývoj probíhajících soudních řízení a další vize vývoje obchodní korporace v případě úspěšného 
vyřešení právních problémů. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet 
zájmů a 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 
Jihomoravské pivovary, a.s. souhlas.  

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

Jednání skončilo v 12:00 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


