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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 10 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    9:32 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Robert Šťastný 

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupovala RNDr. Lenka Betincová, ředitelka 
sekce,  nominant prezentoval, jak by si představoval své působení ve společnosti, do jejíž 
dozorčí rady je nominován (ČEZ, a.s.). Nominant popsal aktuální starosti společnosti, 
kterými jsou dle jeho názoru pokles zisků, stav energetik okolo nás a také postoj veřejnosti 
ke společnosti ČEZ, a.s.  Společnost ČEZ, a.s. je dle nominanta „továrna na elektřinu“, 
přičemž továrna je dle jeho slov více než prosté vytváření zisku. Pod továrnou si nominant 
představuje společnost, kde se uchovává národní dovednost, která je konkurenceschopná a 
která má technologickou kontinuitu. Továrna potřebuje lidi, nápady a zákazníky, na všechny 
tyto aspekty by se nominant rád soustředil. Páteří odbornosti ve společnosti by měli být lidé 
s vášní, kteří mohou společnost posunout vpřed. Nominant by se rád zabýval rovněž 
popularizací oboru a technickým vzděláváním. Energetika bude dle názoru nominanta 
vyžadovat převratné nápady, z tohoto důvodu je nutné více rozvíjet vlastní výzkum a 
udržovat vědeckou spolupráci a intenzivní spojení s průmyslem. Nominant dle svých slov rád 
řeší výzvy, chtěl by rovněž rozvíjet veřejnou debatu na téma energetiky v ČR. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, ať už při práci pro stát či v soukromém 
sektoru. Za hlavní zkušenost, kterou nabyl, označil nominant schopnost pochopit velkou 
firmu. Nominant vidí nutnost najít synergie v rámci podniku nejenom odshora dolů, ale i 
horizontálně – propojit různé oblasti navzájem (technický vývoj, obchod atp.). Nominant 
zhodnotil své největší profesní úspěchy, dle jeho názoru se úspěšně prosadil například při 
svém působení v armádě, či při prosazování projektu silniční bezpečnosti. Nominant má rád 
motivované týmy, kde i vedoucí je jedním z členů týmu. Vedoucí týmu má stanovovat cíle a 
měl by umět strhnout kolegy k prosazování společného zájmu. Nominant prezentoval, jak 
prosazuje nepopulární kroky. Stávající personální obsazení společnosti, kam je nominován, 
považuje za ne zcela ideální, společnost dle něj nepřitahuje dostatečné kapacity, což bude 
nutné změnit. Nominant klade též důraz na hospodárnost.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 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 10:16 hod. 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

Tajemnice výboru     Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    9:30 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Mgr. Robert Šťastný 

 

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  

RNDr. Lenka Betincová MF  

Mgr. Robert Šťastný   

   

   

   

   

   
 


