
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 99 

Datum: 04.11.2019 
Čas: 18:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Dejl 

Průběh projednávání: 

JUDr. Martina Děvěrová, MPA, státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu, která 
zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra průmyslu a obchodu opakovaně jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
společnosti ČEPS, a.s. Objektivním důvodem nominace jsou podle předkladatele vysoká 
odbornost nominanta v oblasti financí a jeho manažerské schopnosti. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve seznámil členy Vládního výboru se základní charakteristikou 
obchodní společnosti, do jejíž dozorčí rady byl nominován a s jejími hlavními okruhy činnosti. Dále 
představil orgány společnosti, včetně dozorčí rady. Následovala prezentace hospodářských 
výsledků společnosti za období 2010 – 2018, množství přenášené elektřiny za stejné časové 
období a představení charakteristiky přenosové soustavy ČR na trhu s elektřinou.  Dále se 
nominant zaměřil na faktory ovlivňující rozvoj přenosové soustavy, seznámil Vládní výbor se 
základním směřováním obchodní společnosti, do jejíž dozorčí rady byl nominován a v závěru 
představil desetiletý investiční plán 2014 – 2023. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru 
nominant nejprve zodpověděl dotazy týkající se hlavních cílů, jichž bylo dosaženo v rámci 
uplynulého mandátu nominanta ve funkci člena dozorčí rady. Následné dotazy směřovaly 
do problematiky decentralizace energetiky, alternativních zdrojů energie. Nominant rovněž čelil 
otázce týkající se srovnání možných výhod nezávislosti České republiky v energetice oproti 
výhodám propojených systémů.  V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet 
zájmů a časové dispozice.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
ČEPS a.s., souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 18:15 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


