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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 99 

Datum: 04.11.2019 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Patrik Mlynář 

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 státního podniku Lesy České republiky, s.p. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele vysoká odbornost nominanta a jeho manažerské schopnosti. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve představil základní charakteristiku státního podniku, 
do jehož dozorčí rady byl nominován, včetně organizační struktury státního podniku. Dále se 
zaměřil na ekonomické výsledky za období 2016 – 2018. Nominant rovněž prezentoval 
problematiku těžby dřeva za období od roku 2008 do roku 2018. Následně byl Vládní výbor 
seznámen s novou Strategií rozvoje podniku do roku 2024. Následovala prezentace plánovaných 
nákladů na stavby vodního hospodářství do roku 2024. V závěru své prezentace nominant 
představil své priority dalšího působení v dozorčí radě, mezi něž zařadil například kontrolu 
naplňování Strategie rozvoje podniku do roku 2024, udržení stability státního podniku, optimalizaci 
ekonomiky státního podniku v podmínkách kůrovcové kalamity či dohled nad realizací obchodního 
modelu. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve zodpověděl dotazy týkající 
se hlavních cílů, jichž bylo dosaženo v rámci uplynulého mandátu nominanta ve funkci člena 
dozorčí rady. Dále byl nominant dotázán na schopnost dozorčí rady prosazovat své návrhy vůči 
managementu státního podniku. Předmětem diskuze byl i postoj státního podniku ke kampani 
„Česko sází budoucnost“ a ekonomické kapacity státního podniku na úspěšnou realizaci této 
kampaně. Nominant dále odpověděl na otázky týkající se výsadby sazenic stromů s ohledem na 
problém s nedostatkem vody. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet 
zájmů a časové dispozice.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Lesy České republiky, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 18:00 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


