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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 66 

Datum: 20.06.2017 
Čas: 18:34 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Alexandra Rudyšarová 

Průběh projednávání: 

JUDr. Igor Fojtík, ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva 
průmyslu a obchodu, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady 
společnosti OTE, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán na dočasně neobsazené místo 
v dozorčí radě. Představil nominantku jako odbornici s právnickým vzděláním a vyzdvihl její 
dosavadní manažerské zkušenosti včetně současného působení ve funkci generální ředitelky 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Následně nominantka ve své prezentaci představila 
společnost OTE, a.s., její organizační strukturu, blíže popsala hlavní oblast činnosti, ostatní 
činnosti, zaměření rozvoje společnosti v nadcházejícím období a ekonomická data za uplynulé 
roky. Nominantka také představila vizi své činnosti v dozorčí radě, ráda by se zaměřila na využití 
svých dosavadních právnických a manažerských zkušeností nabytých za doby působení v oblasti 
průmyslu a obchodu, a zkušeností s nadnárodními korporátními strukturami. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominantka nejprve 
odpovídala na otázky týkající se počtu zaměstnanců a hospodaření podniku, dále zkušeností 
nominantky z působení v  dozorčích radách jiných společností, či vize jejího případného působení 
v dozorčí radě. Následně nominantka provedla svým profesním životopisem, blíže specifikovala 
určité zastávané pozice a uvedla důvody, které ji přiměly ke změně některých pracovních pozic. 
Dotazy padaly na činnost nominantky v konkrétních letech, které nebyly uvedeny v životopise. 
Mezi své největší dosažené profesní úspěchy zařadila např. působení v CzechInvestu nebo 
současné působení ve funkci generální ředitelky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 
Následovaly otázky z oblasti řízení lidských zdrojů. Nominantka popsala styl řízení, který v různých 
pozicích ve své dosavadní praxi aplikovala, a dále popsala, jakým způsobem motivuje své 
podřízené, či jak půjde společnosti OTE, a.s. příkladem v případě jejího působení v dozorčí radě.  
Probíralo se složení a fungování dozorčí rady společnosti OTE, a.s. včetně toho, kolik má členů, 
jak často se schází, a kým jsou do dozorčí rady nominováni. Dotazy padaly i na potenciální střet 
zájmů a nominantka uvedla, že při jejím působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu 
zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje komplementární činnost 
v rámci resortu MPO. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje 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 19:15 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 20.06.2017 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Alexandra Rudyšarová 

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. Igor Fojtík MPO  

Mgr. Alexandra Rudyšarová   
 




