
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 98 

 
Datum: 09.10.2019 
Čas: 09:45 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Hana Konrádová, MBA 

Průběh projednávání: 

Ing. Jaroslav Kubovic, vedoucí Oddělení Majetkových investic Ministerstva průmyslu a obchodu, 
který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministra průmyslu a obchodu jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady 
obchodní korporace OTE, a.s. Objektivním důvodem nominace jsou podle předkladatele vysoká 
odbornost nominantky a její manažerské zkušenosti. 

Ve své prezentaci nominantka nejprve členy Vládního výboru seznámila se základními údaji 
o obchodní korporaci, do jejíž dozorčí rady byla nominována. Dále se zaměřila na postavení této 
obchodní korporace v rámci struktury elektroenergetiky a plynárenství a prezentovala též zákonem 
definované povinnosti na straně předmětné obchodní korporace. V další části prezentace 
nominantka představila základní činnosti obchodní korporace, a to i v rámci mezinárodního 
kontextu. Nominantka se v prezentaci rovněž zabývala strukturou cen elektrické energie a plynu 
a problematikou odchylek v elektroenergetice. Závěrem své prezentace nominantka představila 
strategické cíle obchodní korporace. V rámci pohovoru vedeného členy Vládního výboru byla 
nominantka nejprve dotázána na svoji možnou roli v rámci dozorčí rady, do níž byla nominována 
a na konkrétní manažerské zkušenosti. Nominantka dále zodpověděla otázky týkající se možností 
zlepšení činnosti obchodní korporace. Další diskuze se týkala otázky decentralizace energetiky 
a na připravenost obchodní korporace na tyto nové změny a výzvy. Rozebírána byla rovněž 
struktura příjmů obchodní korporace a otázka státní energetické koncepce. V posledním bloku 
otázek byla nominantka dotázána na možný střet zájmů a časové možnosti.  

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

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

Jednání skončilo v 10:15 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


