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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 87 

 
Datum: 05.12.2018 
Čas: 16:25 h 
Předkladatel:  MZE 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jana Voříšková 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel odboru právního a majetkového vyrovnání, který zastupoval 
předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
zemědělství opakovaně jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady obchodní společnosti 
Jihomoravské pivovary, a.s. (dále také jen „akciová společnost“). Nominantka je již v současné 
době členkou dozorčí rady akciové společnosti, ke dni 17.12.2018 ji však končí funkční období. 
JUDr. Georgiev nominantku uvedl jako odbornici se znalostmi a zkušenostmi z oblasti korporátního 
práva a soudních řízení. Znalosti nominantky předkladatel plánuje využít v aktuálně probíhajících 
soudních sporech akciové společnosti.  

Ve své úvodní prezentaci nominantka členy Vládního výboru stručně seznámila s historií, základní 
charakteristikou a ekonomickou situací akciové společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominována. 
Dále nominantka nastínila situaci ohledně aktuálně probíhajících soudních sporů a strategii dalšího 
fungování společnosti v závislosti na výsledcích těchto soudních sporů. Jako své priority působení 
v dozorčí radě uvedla zlepšení a zjednodušení vzájemné komunikace společnosti s jediným 
akcionářem (Česká republika – Ministerstvo zemědělství), kontrolu smluvních vztahů a spolupráci 
při vedení soudních sporů a při přípravě strategie dalšího fungování akciové společnosti. 
Následoval pohovor se členy Vládního výboru, ve kterém se nominantka zamýšlela nad svými 
úspěchy, ale i neúspěchy při svém dosavadním působení členky dozorčí rady. Diskutovalo se 
o aktuálně probíhajících soudních sporech a o jejich možných dopadech na budoucnost 
společnosti. V závěru pohovoru byla nominantka dotázána na možný střet zájmů a časové 
možnosti.  

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
obchodní společnosti Jihomoravské pivovary, a.s., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 16:45 h. 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v.r.             Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
                 v.z. tajemníka výboru           předsedkyně výboru 

 

Příloha 
Prezenční listina 


