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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 44 

Datum: 15.02.2016 
Čas: 07:45 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Matouš Pelikán 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na uvolněnou pozici 
člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary. Zejména zdůraznil odbornou 
právní způsobilost nominanta, jeho kvalifikaci a dosavadní pracovní zkušenosti, které jej předurčují 
k výkonu funkce člena dozorčí rady. Následně nominant ve své prezentaci představil 
charakteristiku společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominován. Pohovořil o hospodaření 
společnosti a její finanční situaci za uplynulé roky. Shrnul základní rizika, která mají zásadní dopad 
na budoucí fungování společnosti, např. soudní spory nebo významné opotřebení majetku 
společnosti, kdy pro případnou budoucí činnost podniku vyžaduje tento stav značné investice jak 
ze strany společnosti, tak ze strany nájemce. Nominant také vypíchl priority, na které by se rád 
zaměřil při svém případném fungování v dozorčí radě. Mezi tyto priority bezesporu patří využití 
předchozích zkušeností a nabytých vědomostí z doby působení v organizaci Jihomoravské 
pivovary, a.s.     

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky ohledně svého 
působení v dané společnosti ve funkci jediného člena představenstva. Uvedl, že v důsledku 
plánovaných strukturálních změn by rád uplatnil své dosavadní zkušenosti ve funkci člena dozorčí 
rady, samozřejmě poté, co ukončí své působení v představenstvu. Dále nominant provedl svým 
profesním životopisem, zamyslel nad tím, proč se rozhodl ke studiu na právnické fakultě. Zhodnotil 
své největší úspěchy jak v pracovním tak osobním životě a zamyslel se nad svými manažerskými 
a organizačními schopnostmi. Nominant také odpovídal na otázky, v čem vidí svůj největší přínos 
pro to, co se podařilo za doby působení nominanta v představenstvu společnosti, včetně toho co 
se nepovedlo. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat 
z členství v dozorčí radě. Nominant deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí 
jakékoliv riziko střetu zájmů. Jako hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě nominant 
považuje uplatnění získaných zkušeností, které by rád v pozici člena dozorčí rady akciové 
společnosti Jihomoravské pivovary zúročil.    

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Jihomoravské pivovary, a.s., souhlas za podmínky, že nominant ukončí členství 
v představenstvu této společnosti. 

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

Jednání skončilo v 08:30 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: 15.02.2016 
Čas: 07:45 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Matouš Pelikán 

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  

Mgr. Matouš Pelikán   
 




