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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 41 

Datum: 09.12.2015 
Čas: 16:00 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jana Voříšková 

Průběh projednávání: 
JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D, ředitel odboru majetkového vyrovnání MZe, který zastupoval 
předkladatele, seznámil s rozhodnutím ministra jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady 
akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a na pozici členky dozorčí rady 
akciové společnosti Jihomoravské pivovary. Zejména zdůraznil potřebu zastoupení odboru 
resortních podniků, organizací a institucí Ministerstva zemědělství v dozorčí radě a vyzdvihl 
odbornost nominantky a také znalost civilního a procesního práva. Následně nominantka ve své 
prezentaci představila fungování společností a blíže pohovořila o charakteristice akciové 
společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Představila stávající a připravované 
programy podpor, výsledky hospodaření společnosti. Nominantka shrnula své priority pro působení 
v dozorčích radách, mezi které patří zejména zefektivnění vzájemné komunikace akciových 
společností a Ministerstva zemědělství.    

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace provedla nominantka 
svým profesním životopisem a pohovořila o odborných zkušenostech získaných v justici a 
zhodnotila své stávající působení na ministerstvu. Nominantka se zamyslela nad svými pracovními 
úspěchy, ale i neúspěchy. Odpovídala na otázky osobnostní charakteristiky a na otázky z oblasti 
řízení lidských zdrojů. Vyzdvihla své dobré komunikační a analytické schopnosti, je schopna při 
řešení problémů získat nadhled a vystihnout jejich podstatu. Odpovídala na otázky nad důležitostí 
celoživotního vzdělávání včetně toho, v jaké oblasti se aktuálně vzdělává. Nominantka uvedla, že 
bude mít část a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčích radách a budou 
nad rámec současných povinností. Nominantka také deklarovala, že při jejím působení v dozorčích 
radách nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Jako hlavní motivaci pro práci v dozorčích radách 
uvedla nominantka propojení Ministerstva zemědělství a společností k zjednodušení komunikace a 
celkové spolupráce.  

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

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 16:45 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: 09.12.2015 
Čas: 16:00 h 
Předkladatel: MZe 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jana Voříšková 

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. Jana Voříšková   
 




