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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 11 

Datum: 01.09.2014 
Čas: 11:37 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Petr Moravec 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel 
sekce, nominant prezentoval vizi svého působení v dozorčí radě podniku, do jehož 
dozorčí je nominován (Lesy ČR, s.p.). Nominant krátce představil podnik včetně hlavní 
náplně jeho činnosti, prezentoval roční těžby podniku, jeho strukturu, strategie a cíle 
podniku. Zhodnotil, že státní lesní majetek spravovaný předmětným podnikem přináší 
stabilně zisk. Jako přínos při svém potenciálním působení v dozorčí radě nominant 
označil své zkušenosti s řízením provozu v lesním hospodářství v ČR i v zahraničí, dále 
také lektorskou činnost v oblasti těžebně dopravních strojů, znalost všech operačních 
systémů a jejich využití u těžebně dopravních strojů. Jako svá hlavní témata pro činnost 
v dozorčí radě označil regionální zaměstnanost (zejména v pohraničí) a těžebně dopravní 
stroje (kvalifikace operátorů strojů, nasazení vhodné techniky s požadovanou technologií 
v daných porostech). 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant vypíchnul svoji dlouholetou 
zkušenost s lesnictvím, počínaje absolvováním lesnických škol, přes lektorskou činnost 
v této oblasti, po lesní výrobu, ve které se dlouhodobě pohybuje. Přínosem pro něj jsou i 
jeho zkušenosti ze zahraničí. Na dotaz členů výboru nominant zanalyzoval situaci 
v lesním hospodářství a úpravu lesů napříč evropskými státy. Nominant popsal zkušenosti 
s vedením týmu, zamyslel se, jakým způsobem funguje personalistika v oblasti lesního 
hospodářství. Nejdůležitější v oblasti lesnictví je dle něj včas reagovat na přírodní 
kalamity, přičemž stát v této oblasti kvůli neadekvátní akceschopnosti zaostává za 
soukromými vlastníky, což by bylo dle názoru nominanta třeba změnit. Hlavní motivací pro 
činnost nominanta v dozorčí radě je kontrolní činnost v oblasti lesní výroby. Dotazy padaly 
i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

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

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

Jednání skončilo v 12:23 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 01.09.2014 
Čas: 11:30 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Petr Moravec 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. MZe  

Petr Moravec   
 


