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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 52 

Datum: 25.07.2016 
Čas: 09:54 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Oldřich Petržilka 

Průběh projednávání: 

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce stavebnictví a primárních 
surovin, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na 
pozici člena dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán 
z důvodu uplynutí funkčního období v dozorčí radě této společnosti. Nominant ve společnosti OTE, 
a.s. působil od roku 2009. S ohledem na to, že jmenovaný vykonával funkci zodpovědně a 
kvalitně, s ohledem na vysokou odbornost a renomé v oblasti plynárenství má zakladatel zájem, 
aby byl ve funkci potvrzen i na další funkční období. Následně nominant ve své prezentaci detailně 
představil společnost OTE, a.s., prezentoval souhrn všech vazeb, které má společnost na českém 
energetickém trhu, a které přicházejí z EU. Nominant pohovořil o klíčových aktivitách společnosti 
OTE, a.s. v uplynulých letech a do budoucna. Nominant také představil vizi své činnosti v dozorčí 
radě, rád by se zaměřil na vyhodnocování rizik, tvorbu kritických scénářů a přispění k pružné, 
rychlé a vyvážené reakci společnosti OTE, a.s. na změny.    

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant se zamyslel nad tím, co jej přivedlo 
k oboru plynárenství, provedl svým profesním životopisem a soustředil se na klíčové momenty své 
kariéry. Nominant popsal největší dosažené úspěchy, mezi které zařadil např. úspěšné zviditelnění 
České plynárenské unie (ČPU) ve veřejných sdělovacích prostředcích za doby jeho působení 
v ČPU, publikaci několika zásadních článků z oblasti elektroenergetiky a řízení pracovních týmů 
pro přípravu energetické legislativy. Následovaly otázky z oblasti řízení lidských zdrojů včetně 
toho, jak velký tým lidí vedl, jaký upřednostňuje styl řízení, zda se považuje za týmového hráče či 
spíše individualistu. Nominant mezi své charakteristické přednosti zařadil komunikaci, 
srozumitelnost a nasazení. Padaly dotazy také na to, jakým způsobem se daří vychovávat další 
generace odborníků v plynárenském odvětví. Probíralo se složení a fungování dozorčí rady včetně 
toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. 
Nominant uvedl, že portfolio společnosti není striktně rozdělené, při výkonu funkce člena dozorčí 
rady ve společnosti OTE, a.s. se zaměřuje na oblast plynárenství. Nominant deklaroval, že bude 
mít dostatečný časový prostor pro výkon činnosti v dozorčí radě. Dotazy padaly i na potenciální 
střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje možnost zůstat v kontaktu 
s oborem, kterému se věnoval celý svůj profesní život, a sledovat další vývoj.  

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

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

Jednání skončilo v 10:35 h. 



Úřad vlády České republiky 
  
 

 

Strana 2 (celkem 2) 

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: 25.07.2016 
Čas: 09:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Oldřich Petržilka 

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  

Ing. Jiří Koliba MPO  

Ing. Oldřich Petržilka   
 




