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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 9 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    14:32 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo zemědělství 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Jiří Šimon  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel sekce, 
nominant krátce představil dvě organizace, do kterých má být nominován (Zemský hřebčinec Písek, 
s.p., Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.). V těchto organizacích 
má působit dle svých slov jako odborník na nákup a na právní otázky, a to nejenom pro oblast 
veřejných zakázek, což je i v jeho pracovní náplni u současného zaměstnavatele, ale také na oblast 
stavitelství, a dále také na procesní otázky s tím související. Jako svůj hlavní přínos při jeho 
potenciálním působení v dozorčích radách vidí kromě expertní znalosti veřejných zakázek rovněž 
komunikaci mezi podřízenou organizací a zřizovatelem, zavádění kontrolního řídícího systému, 
v neposlední řadě také generální právní podporu pro jednání dozorčích rad. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se podrobněji rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem se zaměřením na jeho prohlubující se specializaci v 
oblasti veřejných zakázek. Diskutovaly se problematické otázky, které jsou pro tuto oblast typické, 
dále se také diskutovala nejpalčivější místa organizací, do jejichž dozorčích rad je nominant 
navrhován. Nominant hodlá v dozorčích radách prověřovat konkrétní dopady opatření, která jsou 
přijímána výše (zejména MZe), z tohoto důvodu je dle jeho názoru vhodné být intenzivněji na místě, 
kterého se rozhodnutí bezprostředně dotýká. Diskutovalo se o řídících zkušenostech nominanta, jakým 
způsobem vede a motivuje kolektiv, jaké jsou rozdíly v řízení menšího a většího kolektivu. Řešilo se, 
zda a jak jde nominant příkladem, jak prosazuje nepopulární kroky.  Dle svých slov na sobě nominant 
neustále pracuje, mimo jiné absolvoval kurz projektového řízení PRINC II, který aktivně začíná 
uplatňovat v rámci projektového řízení i ve svém aktuálním zaměstnání. Dotazy padaly i na časové 
možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčích radách. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Zemský hřebčinec Písek, s.p., souhlas. 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 15:13 hod. 

Zapsala:   Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.  Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

                Tajemnice výboru                    Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   07.07.2014 

Čas:    14:30 

Předkladatel:   MZe 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Jiří Šimon 

 

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  

Mgr. Jiří Šimon   

   

   

   

   

   

 


