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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 78 

 
Datum: 03.05.2018 
Čas: 11:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: MUDr. Viera Šedivá 

 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, ředitel odboru právního a majetkového vyrovnání Ministerstva zemědělství, 
seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra zemědělství 
jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. 
Důvodem pro nominaci paní MUDr. Viery Šedivé do výše uvedené funkce je dle předkladatele 
vysoká odborná způsobilost a manažerské schopnosti nominantky. Poté následovala stručná 
prezentace podniku, v níž nominantka členům Vládního výboru pro personální nominace 
představila podnik, do jehož dozorčí rady je nominována, včetně hospodářských výsledků podniku 
v letech 2012 – 2018 a cílů pivovaru na rok 2018. Nominantka ve své prezentaci taktéž zdůraznila, 
že pivovar nemá žádné úvěry a veškeré investiční aktivity hradí pouze ze svých vlastních zdrojů. 

V následujícím rozhovoru se členy Vládního výboru pro personální nominace se diskutovalo téma 
silných a slabých stránek podniku. Za slabou stránku podniku, na které by bylo potřeba 
zapracovat, nominantka označila velkou fluktuaci pracovníků zejména u dělnických profesí. Dále 
se diskutovaly příležitosti a možné hrozby pro podnik, zejména hrozby vyplývající z legislativních 
změn, z možných negativních výsledků některých dosud trvajících známkoprávních sporů. Další 
okruh otázek se zabýval ekologickými aspekty činnosti podniku. Nominantka rovněž čelila otázkám 
týkajících se lidských zdrojů podniku, toho, jak zajistit jejich stabilitu, způsobů motivace 
zaměstnanců. Na závěrečnou otázku týkající se možného střetu zájmů, nominantka odpověděla 
negativně. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
národního podniku Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, souhlas.  

 
Mgr. Radek Augustin pro návrh předkladatele 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 11:30 h. 

 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v.r.             Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r. 
  v.z. tajemníka výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


