
Úřad vlády České republiky 
 

 
 

VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Záznam z jednání č. 33 

Datum: 11.06.2015 
Čas: 20:00 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Petr Polák, MBA 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru, 
nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě společnosti, kam je 
nominován (ČEZ, a. s.). Nominant ve své prezentaci hovořil především o svých prioritách 
a hovořil o oblastech, na které by se v případě svého působení v dozorčí radě chtěl 
zaměřit. Nominant zdůraznil, že je důležité, aby ČEZ, a. s. byl připraven na změny, které 
se chystají v právních předpisech Evropské unie. Dále nominant zmiňoval důležitost 
energetické bezpečnosti a za důležitou věc, na kterou by se chtěl soustředit, považuje 
nastavení řízení rizik ve společnosti. Ve svém působení v dozorčí radě by se nominant též 
zaměřil na otázku společenské odpovědnosti, zejména na priority komunikace. 

Dále probíhal rozhovor s členy Vládního výboru. V něm se hovořilo o názoru nominanta 
na stav, v jakém se společnost ČEZ, a. s. v současné době nachází. Dále padaly otázky 
na dosažené vzdělání a nominant popisoval klíčové okamžiky ze svého profesního 
životopisu. Nominant hovořil o svých největších osobních i pracovních úspěších. 
Nominant též pohovořil o důvodech svého odchodu ze společnosti Coca-Cola. 
V rozhovoru se probíraly zkušenosti nominanta z působení v různých dozorčích radách a 
mluvilo se o konkrétních případech, ve kterých se mu podařilo přesvědčit ostatní lidi o 
určitém názoru. Dále byl nominant tázán na konkrétní případy iniciativy při svých 
předchozích působeních v dozorčích radách. Podrobněji se též hovořilo o společenské 
odpovědnosti společnosti ČEZ, a.s. Vzhledem k tomu, že nominant již dnes působí ve 
více dozorčích radách, probíraly se i časové možnosti nominanta. Padaly otázky na 
možný střet zájmu. Nominant uvedl, že v případě, kdy by byl zvolen do dozorčí rady 
společnosti ČEZ, a. s., vzdá se funkce v dozorčí radě společnosti Severočeské doly a.s., 
byť se o střet zájmů dle jeho názoru nejedná. Za hlavní prioritu fungování v dozorčí radě 
považuje správné nastavení komunikace. 

Přijaté záv ěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporu čuje  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 

Jednání skončilo v 20:45 h. 

Zapsal: Mgr. Ji ří Gaňo v. r.  Schválil: Ing. Pavel Dvo řák v. r. 
 zástupce tajemnice výboru předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ  VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ  NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 11.06.2015 
Čas: 20:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Petr Polák 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 

Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Jiří Gaňo Zástupce tajemnice výboru  

Ing. Petr Blažek MF  

Petr Polák, MBA   
 


