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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 52 

Datum: 25.07.2016 
Čas: 10:37 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Bc. Lukáš Židek 

Průběh projednávání: 

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce stavebnictví a primárních 
surovin, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na 
pozici člena dozorčí rady společnosti OTE, a.s. z důvodu uplynutí funkčního období v dozorčí radě. 
Představil nominanta jako představitele nové generace odborníků ve strojním inženýrství. S 
ohledem na zkušenosti z uplynulého funkčního období v dozorčí radě má zakladatel zájem, aby byl 
ve funkci potvrzen i na další funkční období. Následně nominant ve své prezentaci krátce provedl 
svým profesním zaměřením a představil společnost OTE, a.s., kde působil ve funkci člena dozorčí 
rady od roku 2011. Nominant se ve své prezentaci mimo jiné zaměřil na zhodnocení silných a 
slabých stránek společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominován. Silné stránky této akciové 
společnosti vidí v definovaném legislativním prostředí, v kladném hospodářském výsledku, finanční 
stabilitě společnosti, v postavení na trhu a také v pracovním prostředí a kolektivu společnosti. 
Naopak slabší stránky spatřuje např. ve strategii IT, v nejednoznačném výkladu legislativy kolem 
podporovaných zdrojů energie, prostor pro zlepšení vidí také v komunikaci s účastníky trhu.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant odpovídal na dotazy týkající se činnosti 
společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominován včetně toho, kolik má společnost zaměstnanců a 
jaký je vývoj výsledku hospodaření v posledních letech. Dále nominant provedl svým profesním 
životopisem, zmínil klíčové pozice dosavadní kariéry a jmenoval největší dosažené úspěchy. 
Dotazy padaly na odborné zaměření nominanta a na plány nominanta s rozšiřováním své 
vzdělávací aktivity. Nominant uvedl, že je celoživotně zaměřením strojírenský odborník, v blízké 
budoucnosti plánuje rozšiřovat své vzdělávací aktivity. Následovaly otázky z oblasti řízení lidských 
zdrojů, nominant zhodnotil rozdíly řízení v tuzemské a zahraniční firmě, popsal, jak velký vede tým, 
jakým způsobem se snaží motivovat své podřízené. Nominant uvedl, že své podřízené se snaží 
motivovat příjemným vystupováním a také pravidelným hodnotícím pohovorem. Dále padaly 
dotazy na fungování nominanta v dozorčí radě a také na to, jakou část portfolia měl nominant na 
starosti v případě, že si portfolio členové dozorčí rady mezi sebou dělí. Nominant uvedl, že jeho 
činnost v dozorčí radě byla spíše kontrolní, zaměřená na všeobecný report činnosti společnosti. 
Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí 
radě, a deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za 
hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje nepostradatelnost energetiky a její 
kontrolu plně v rukou společnosti OTE, a.s. a tedy i státu. 

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 11:18 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: 25.07.2016 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Bc. Lukáš Židek 

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  

Ing. Jiří Koliba MPO  

Bc. Lukáš Židek   
 




