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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 8 

 

Datum:   27. 6. 2014   

Čas:    7.53 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Vladimír Vlk 

 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce shrnul úkoly dozorčí rady obecně, poté se věnoval hlavním úkolům dozorčí rady společnosti, 
do nížje nominován (ČEZ, a.s.). Následně nominant shrnul svoje dosavadní pracovní zkušenosti, 
speciálně se zaměřil na představení referenčních projektů z oblasti energetiky.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, nominant zdůraznil výhodu dlouholeté znalosti 
prostředí i jeho členství v expertních komisích v této oblasti. Nominant se dále zamyslel nad svými 
největšími úspěchy, diskutovaly se i neúspěchy, které ho za jeho pracovního působení potkaly. Dle 
názoru nominantaje třeba se zaměřit na zahraniční akvizice společnosti, kam je nominován, poněkud 
opomenuta je dle jeho názoru i klasická energetika, na kterou by se chtěl zaměřit. O energetické 
politice je třeba dle nominanta uvažovat v souvislostech, tj. i s ohledem na další elektrárny tohoto 
typu. Nominant se zamyslel nad personálními otázkami obecně, následně analyzoval specifičnost 
zaměstnávání v oblasti energetiky. Zdůraznil, že je důležité provádět průběžná sebehodnocení. 
Diskutovalo se, jakým způsobem prosazuje nominant názory proti vůli většiny. Nominant dle svých 
slov preferuje konsensuální rozhodování. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon 
činnosti v dozorčí radě. 

 

Přijaté závěry: 

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

 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 
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Jednání skončilo v 8.36 

 

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

 Tajemnice výboru Předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum:   27.6.2014  

Čas:    7.50  

Předkladatel:   MF  

Posuzovaná osoba:  Ing. Vladimír Vlk 

 

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. Ing. Jiří Nováček MF  

Ing. Vladimír Vlk   

   

   

   

   

   
 


