
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 49 

Datum: 30.05.2016 
Čas: 20:02 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Kohout 

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. Důvodem pro návrh nominace je výměna stávajícího člena a 
záměr ministra posílit dozorčí radu o odborníky v energetické oblasti. Vypíchl cenné znalosti a 
praktické zkušenosti nominanta v oblasti ekonomického hodnocení investic, přehled o systémech 
přenosu a distribuce elektrické energie a další odborné a osobnostní předpoklady předurčující 
nominanta dle slov předkladatele pro řádný výkon člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. pro 
oblast elektrické energie a finančního zaměření souvisejícího s energetikou. V následné prezentaci 
nominant představil své pracovní zkušenosti, charakteristiku podniku, do jehož dozorčí rady je 
nominován a vizi své činnosti v dozorčí radě. Svoji roli v dozorčí radě vidí v uplatnění svých 
mnohaletých zkušeností se zaměřením se mimo jiné na kontrolu ekonomické efektivnosti velkých 
investic včetně zahraničních, posílení role společnosti ČEZ, a.s. jako českého výrobce a 
dodavatele energie, rozšíření aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace odpovídal nominant na 
dotazy týkající se současného postavení společnosti ČEZ, a.s. a předpokládaného vývoje 
společnosti. Dále se rozebíraly některé konkrétní pracovní pozice zastávané nominantem včetně 
současného pracovního působení. Nominant jmenoval své největší životní a profesní úspěchy, 
zamyslel se i nad neúspěchy. Nominant také popsal, jakým způsobem řídí lidi, jaký je manažer. 
Nominant uvedl, že se snažil vždy mluvit jazykem všech zaměstnanců, rozumět jejich práci, znát je 
osobně, snažil se nalézt vyhovující řešení a motivovat optimismem. Zamyslel se nad tím, jak 
vnímá současnou generaci manažerů. Dále se probíralo složení a fungování stávající dozorčí rady 
včetně toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí 
portfolio a na jakou činnost by se zaměřil, pokud by v dozorčí radě usedl. Padaly dotazy na aktivity 
nominanta a potenciální 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, že po více než 50 letech v oboru je tato možnost pro něj vstupenkou do nejvyšších pater 
energetiky a to se neodmítá. 

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 20:43 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 30.05.2016 
Čas: 19:45 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Vladimír Kohout 

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. Vladimír Kohout   
 




