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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  
Záznam z jednání č. 6 

Datum:   16.06.2014 

Čas:    17:30 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo financí 

Posuzovaná osoba:  Ing. Lubomír Charvát  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Ing. Jiří Nováček, ředitel sekce, nominant 
krátce představil svoje dosavadní pracovní zkušenosti i svoji vizi pro působení v dozorčí radě 
společnosti ČEZ, a.s., kam je nominován.  Nominant se dle svých slov vždy snažil o transparentní 
působení, připadalo mu důležité jasně zdůvodňovat kroky, které podniká, a snažit se komunikovat se 
všemi zaměstnanci napříč společností bez rozdílu. Nominant zdůraznil nutnost zajistit stabilitu toku 
finančních prostředků a řádné ošetření rizik, dále pak odpovědné řešení otázek a rozhodnutí v oblasti 
jaderné energetiky pro budoucnost. Dle názoru nominanta je rovněž důležité včas zachytit nové směry 
a trendy v jaderné energetice a jejich vliv na ekonomiku společnosti ČEZ, a.s. Nominant zhodnotil 
svoji profesní kombinaci technika a finančníka – dle jeho názoru je vhodná, neboť umí v první fázi 
zajistit zdroje a následně zhodnotit, zda se tyto zdroje společnosti hodí či nikoliv. V případě úspěšné 
nominace se bude nominant snažit, aby byla jeho činnost v dozorčí radě přínosem jak pro stát, tak pro 
obyvatele. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se konkrétně probíraly 
dřívější zahraniční pracovní zkušenosti zastávané nominantem.  Nominant zhodnotil svoje profesní 
úspěchy, provedl členy Vládního výboru pro personální nominace krátkou historií provozu společnosti 
ČEZ, a.s., včetně zhodnocení její dosavadní personální politiky. Zdůraznil specifičnost oblasti 
energetiky. V první řadě by nominant chtěl zastavit odliv odborníků ze společnosti a následně 
diskutovat, kde zajistit další experty a také budoucí naděje pro danou společnost. Zdůraznil nutnost 
jasně definovat cíl i časový horizont, kdy cíle dosáhnout, a tímto směrem motivovat kolektiv. Jako 
svůj hlavní cíl vidí nominant zajistit pro společnost maximalizaci hospodářských zisků, tj. nejenom 
finančních. 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 
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Jednání skončilo v 18:01 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 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE  

Prezenční listina 

Datum:   16.06.2014 

Čas:    17:15 hod 

Předkladatel:   MF 

Posuzovaná osoba:  Ing. Lubomír Charvát 

 

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  

JUDr. Ing. Jiří Nováček MF  

Ing. Lubomír Charvát   

   

   

   

   

   
 


