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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 52 

Datum: 25.07.2016 
Čas: 09:04 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ladislav Havel 

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. Návrh na posouzení nominace je předkládán 
z důvodu uplynutí funkčního období v dozorčí radě této společnosti. Nominant ve společnosti OTE, 
a.s. působil od roku 2001, od roku 2011 ve funkci místopředsedy dozorčí rady. S ohledem na 
patřičné vzdělání, vysokou odbornost v oblasti elektroenergetiky a nabyté zkušenosti z 
dlouholetého působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu má zakladatel zájem, aby byl 
nominant ve funkci potvrzen i na další funkční období. Následně nominant ve své prezentaci 
představil své zkušenosti z oboru energetiky, vyzdvihl komplexní znalost energetického prostředí 
v celé šíři, prezentoval svůj profesní vývoj na MPO až po současné působení ve funkci ředitele 
odboru elektroenergetiky MPO a seznámil s historií svého působení ve společnosti OTE, a.s. od 
roku 2001. Dále se soustředil na své cíle pro případné další fungování ve funkci člena dozorčí 
rady. Společnost OTE, a.s. označil jako klíčovou společnost pro fungování trhu s elektřinou a 
plynem v ČR, maximální pozornost by mimo jiné soustředil na zajišťování financování podpory 
obnovitelných zdrojů energie. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant odpovídal na dotazy týkající se vývoje 
zaměstnanosti a kvality lidských zdrojů ve společnosti OTE, a.s., vývoje výsledku hospodaření 
včetně toho, jakým způsobem se elektřina, plyn a obnovitelné zdroje podílí na výsledku 
hospodaření. Dále nominant provedl svým profesním životopisem a blíže popsal jednotlivé funkce, 
které zastával za doby svého dlouholetého působení na MPO. Za své největší profesní úspěchy 
označil např. tvorbu energetického zákona, kdy působil jako vedoucí týmu pro jeho zpracování, a 
také dlouholeté působení ve společnosti OTE, a.s. Padaly dotazy na manažerský styl řízení 
nominanta, zda se považuje za typ manažera či lídra. Nominant se při řízení lidí snaží zachovávat 
respekt s oboustrannou úctou v rovnováze, při jednání uplatňuje slušnost a korektnost. Probíralo 
se složení a fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, jakým 
způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio a na jakou jeho část by se zaměřil. Nominant 
uvedl, že by se zaměřil na část elektroenergetickou a část obnovitelných zdrojů. 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 to, že práce na 
MPO a ve společnosti OTE, a.s. je jeho koníčkem, baví jej být u toho a tím mít možnost ovlivňovat 
další směrování elektroenergetiky.  

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 
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Strana 2 (celkem 2) 

Jednání skončilo v 09:50 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 

 



Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 25.07.2016 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ladislav Havel 

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  

Ing. Ladislav Havel   
 




