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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 66 

Datum: 20.06.2017 
Čas: 17:26 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavla Sluková 

Průběh projednávání: 

Ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu 
JUDr. Igor Fojtík, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady společnosti 
ČEPS, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu dočasně neobsazeného místa 
člena dozorčí rady. Představil nominantku a vyzdvihl její odbornou způsobilost a dosavadní 
zkušenosti s výkonem akcionářských práv u akciových společností a zakladatelských funkcí u 
státních podniků, a také současné působení ve funkci náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, 
do jejíž gesce patří odbor zakladatelských činností a majetkových účastí, jako předpoklady pro 
efektivní a kvalitní výkon navržené funkce. Následně nominantka ve své prezentaci představila 
základní informace o činnosti společnosti včetně její historie. Pohovořila o struktuře trhu 
s elektřinou a roli společnosti ČEPS, a.s. Dále prezentovala ekonomické výsledky za uplynulé 
roky. Představila hlavní výzvy, které stojí před společností v nejbližších letech, upozornila i na 
rizika. Při svém případném působení v dozorčí radě by se ráda zaměřila např. na kontrolu 
investičních plánů, kontrolu představenstva či na průběh aktuálních soudních sporů.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominantka odpovídala nejprve na dotazy 
ohledně své předpokládané role v dozorčí radě a působení v dozorčích radách jiných obchodních 
společností. Nominantka uvedla, že aktuálně není členkou žádné dozorčí rady. Poté nominantka 
provedla svým profesním životopisem, blíže okomentovala zastávané pozice, které považuje ve 
své profesní kariéře za stěžejní, a popsala důvody, které ji přiměly ke změně některých pracovních 
pozic. Dále nominantka jmenovala své největší dosažené úspěchy, zamyslela se i nad neúspěchy.   
Následovaly otázky z oblasti osobnostní charakteristiky a vývoje z hlediska managementu. Řešily 
se zkušenosti nominantky s vedením lidí, jaký způsob vedení preferuje, čím půjde vedení 
společnosti příkladem při své činnosti v dozorčí radě. Nominantka uvedla, že své přednosti vidí 
v dosavadních zkušenostech, v aktivním přístupu, schopnosti vést kolektivní dialog, považuje se 
za týmového hráče. Dotazy padaly také na konkrétní případy iniciativy při svém předchozím 
působení ve statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností. Řešilo se složení a 
fungování dozorčí rady společnosti ČEPS, a.s. Nominantka uvedla, že bude mít čas a prostor pro 
povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a vyloučila riziko střetu zájmů při jejím 
působení v dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje akcionářský 
dohled. 

Přijaté závěry: 

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

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

Jednání skončilo v 18:03 h. 
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Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 

 



Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 20.06.2017 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavla Sluková 

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  

Ing. Pavla Sluková   
 




