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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 15 

Datum: 21.10.2014 
Čas: 10:05 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: JUDr. Václav Novák 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek 
ministra, nominant stručně představil působnost dozorčí rady společnosti, kam je 
nominován (ČEPS, a.s.). Při svém působení ve společnosti by jako člen dozorčí rady 
akcentoval právní aspekty její činnosti, neboť dle jeho informací není v současném 
složení dozorčí rady žádný právník. Při studiu dokumentů společnosti jej zaujaly případy 
rozhodování ex ante, kdy představenstvo může činit rozhodnutí pouze na základě 
předchozího rozhodnutí dozorčí rady, například při realizaci investičních akcí nad určitý 
finanční limit, či uzavírání kupních a zástavních smluv nad určitou finanční částku. 
Společnost také vydává interní předpisy, kde by se chtěl nominant dle svých slov rovněž 
realizovat. Podle něj by se měl provést audit interních právních předpisů, zda jsou 
účinným nástrojem řízení společnosti a zda jsou v souladu s národním a evropským 
právem. Ze své předběžné kontrolymůže konstatovat, že zhruba z 15% se odkazují na 
neexistující předpisy, což by bylo třeba napravit.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant vypíchnul mimo jiné svoje 
zkušenosti ze společnosti věnující se energetice (Moravské naftové doly), dále se věnoval 
zaměření své dlouholeté advokátní praxe. Nominant představil také své dřívější 
zkušenosti z působení v dozorčí radě. Nominant popsal své největší pracovní úspěchy, 
zamyslel se i nad neúspěchy. Nominant  stručně charakterizoval svůj osobnostní profil. 
Nominant deklaroval, že u něj nehrozí střet zájmů. Členství v dozorčí radě pro něj 
představuje novou výzvu. 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 společnostiČEPS, a.s., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 10:50 h. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., 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: 21.10.2014 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: JUDr. Václav Novák 

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  

Ing. Jiří Havlíček, MBA MPO  

JUDr. Václav Novák   
 


