
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 65 

Datum: 25.05.2016 
Čas: 20:41 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Otakar Hora, CSc. 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. Vypíchl cenné ekonomické znalosti nominanta a auditorskou 
praxi v sektoru energetiky, a další odborné a osobnostní předpoklady předurčující nominanta dle 
slov zástupce předkladatele pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. 
V následné prezentaci nominant představil zejména své pracovní zkušenosti, znalost 
ekonomických souvislostí z fungování společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominován, především 
skrz dosavadní působení ve výboru pro audit. Při svém případném působení v dozorčí radě by rád 
využil svých nabytých znalostí a zkušeností fungování klíčových i nadnárodních společností včetně 
znalostí příslušné evropské a mezinárodní ekonomické legislativy.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídal nominant 
nejprve na dotazy týkající se současného stavu společnosti ČEZ, a.s., a předpokládaného vývoje 
společnosti. Poté nominant provedl svým profesním životopisem a blíže okomentoval některé 
konkrétní pracovní pozice zastávané nominantem včetně současného pracovního působení. 
Nominant jmenoval své největší životní a profesní úspěchy, řešily se zkušenosti nominanta 
s řízením a fungováním mezinárodních týmů. Zamyslel se nad vývojem stavu lidských zdrojů 
včetně současné generace manažerů. Dále se probíralo složení a fungování stávající dozorčí rady 
včetně toho, kolik má členů, jak často se schází. Padaly dotazy na působení nominanta v radách a 
výborech jiných společností a nominant u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Nominant uvedl, že 
bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě. Jako hlavní 
motivaci svého působení v dozorčí radě uvedl unikátnost společnosti ČEZ, a.s., a stálý kontakt 
s oborem.  

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 21:22 h. 

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: 25.05.2017 
Čas: 20:30 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Otakar Hora, CSc. 

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. Otakar Hora, CSc.   
 




