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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 67 

Datum: 25.07.2017 
Čas: 10:36 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Tomáš Čumpelík 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce majetkových účastí 
a právní podpory, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
společnosti OTE, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán na dočasně neobsazené místo 
v dozorčí radě. Vyzdvihla bohaté zkušenosti nominanta s činností ve statutárních a 
kontrolních orgánech významných obchodních společností, právnické vzdělání, dosavadní praxi 
nominanta a současné působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu ve funkci poradce pro výkon 
akcionářských práv u akciových společností a pro výkon zakladatelských funkcí u státních podniků, 
jako předpoklady pro řádný a kvalitní výkon navržené funkce. Následně nominant ve své 
prezentaci představil činnost společnosti OTE, a.s. na českém trhu s elektřinou a plynem. 
Seznámil se základními údaji o společnosti včetně počtu zaměstnanců a hospodářských výsledků. 
Zaměřil se i na strukturu výběru prostředků na podporu obnovitelných zdrojů energie. Svůj přínos 
pro dozorčí radu vidí zejména v dlouholetých zkušenostech se správou podniků se státní účastí, v 
právnickém vzdělání a dosavadních profesních zkušenostech.   

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve provedl svým profesním 
životopisem a blíže okomentoval některé zastávané pozice, které považuje ve své profesní kariéře 
za stěžejní, a popsal důvody, které jej přiměly ke změně některých pracovních pozic. Nominant 
také seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace se svým členstvím ve statutárních a 
kontrolních orgánech dalších společností. Za své největší profesní úspěchy označil např. řešení 
krizových situací v některých státem vlastněných firmách. Následovaly dotazy z oblasti řízení lidí. 
Nominant odpovídal na otázky, jaký největší tým lidí ve své dosavadní kariéře vedl, jaký uplatňoval 
styl řízení. Nominant zhodnotil a porovnal své zkušenosti z období působení v roli manažera se 
současným působením v roli konzultanta. Dále se probíralo složení a fungování dozorčí rady 
včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, kým jsou do dozorčí rady nominováni. Dotazy 
padaly také na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominant u sebe 
vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje znalost 
dané problematiky a snahu o rozhýbání některých procesů ve společnosti, do jejíž dozorčí rady je 
nominován. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje 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: 25.07.2017 
Čas: 10:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Mgr. Tomáš Čumpelík 

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. Pavla Sluková MPO  

Mgr. Tomáš Čumpelík   
 




