
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 49 

Datum: 30.05.2016 
Čas: 18:11 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Šárka Vinklerová 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici člena 
dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. Důvodem pro návrh nominace je nutnost výměny stávajícího 
člena a záměr ministra na posílení odborníků v dozorčí radě. Představil nominantku a vyzdvihl její 
odbornost a rozsáhlé zkušenosti v oboru energetika, její manažerské dovednosti prokazatelné 
řadou realizovaných úspěšných projektů souvisejících s obchodováním s elektrickou energií a 
zastávanými profesními funkcemi. V následné prezentaci nominantka představila roli dozorčí rady 
v této společnosti a specifika společnosti ČEZ, a.s. Své osobní přispění v dozorčí radě spatřuje ve 
svých dlouholetých zkušenostech v oboru, v manažerských zkušenostech nabytých v domácích i 
zahraničních společnostech. Ráda by při svém případném působení v dozorčí radě byla platným 
členem týmu, přispěla k naplňování cílů vlastníka společenskou odpovědností a profesionalitou. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídala nominantka 
na dotazy ohledně společnosti ČEZ, a.s., jaký je největší úkol společnosti či jak vidí pozici 
společnosti za 5 let. Dle slov nominantky se společnost ČEZ, a.s. musí umět přizpůsobit evropské 
legislativě a zákonům tak, aby se nové trendy v energetice mohly objevovat co nejdříve. 
Společnost musí mít přehled o tématech, která se diskutují v rámci evropské odborné veřejnosti, 
zaměřit se tak na konkrétní činnosti, dívat se jak ovlivní rozvoj nových technologií v Evropě tuto 
společnost a umět na to reagovat. Následně nominantka provedla svým profesním životopisem a 
věnovala se důležitým mezníkům své kariéry. Jmenovala své největší úspěchy, mezi které zařadila 
např. své předchozí působení ve společnosti ČEZ, a.s. ve vedoucí funkci ve velmi mladém věku. 
Nominantka se také zamyslela nad kvalitou lidských zdrojů v ČEZ, a.s. a jakými opatřeními by 
z pozice člena dozorčí rady kvalitu lidských zdrojů ve společnosti ČEZ, a.s. doporučila zlepšit. 
Padaly také dotazy z oblasti řízení lidských zdrojů.  Dále se probíralo složení a fungování stávající 
dozorčí rady, jakou roli pro sebe nominantka vidí při svém působení v dozorčí radě, či který 
z výborů dozorčí rady by preferovala. Nominantka uvedla, že bude mít čas a prostor pro 
povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklarovala, že při jejím působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí 
radě považuje příležitost a výzvu.  

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

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

Jednání skončilo v 19:00 h. 
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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: 30.05.2016 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Šárka Vinklerová 

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  

Mgr. Ondřej Landa MF  

Ing. Šárka Vinklerová   
 




