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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 48 

Datum: 23.05.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra, která zastupovala předkladatele, seznámila s návrhem 
ministra jmenovat nominantku na pozici člena dozorčí rady společnosti ČEPS, a.s. Návrh na 
posouzení nominace je předkládán z důvodu dočasně neobsazeného místa člena dozorčí rady. 
Představila nominantku a vyzdvihla její odbornou způsobilost a rozsáhlé zkušenosti v oboru 
energetika, tvorba státní energetické koncepce, strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, 
současnou pracovní pozici náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce energetika a 
v neposlední řadě i znalost společnosti ČEPS, a.s. z doby jejího předchozího pracovního působení 
v této společnosti. Následně nominantka ve své prezentaci představila základní informace o 
činnosti společnosti ČEPS, a.s., pohovořila o struktuře trhu s elektřinou a roli společnosti ČEPS, 
a.s., prezentovala výsledky hospodaření a vize investic a rozvoje této společnosti a zmínila i 
nynější formu a zaměření spolupráce se společností z pozice náměstkyně ministra pro řízení 
sekce energetika. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominantka provedla profesním životopisem a 
soustředila se na důležité mezníky své profesní kariéry. Odpovídala na otázky ohledně své 
publikační činnosti, blíže komentovala předchozí profesní působení ve společnosti ČEPS, a.s. a 
zamyslela se nad tím, co se ve společnosti ČEPS, a.s. změnilo od doby počátku působení 
nominantky v této společnosti. Dle jejího názoru se jedná o zásadní vývoj této společnosti od 
začátku jejího působení zde v roce 2007 na základě přizpůsobení se dynamickým změnám 
okolního světa, konkrétně např. oblast využívání alternativních metod financování, vyvíjení nových 
metod pro vývoj soustavy a vývoj rozvoje sítí. Dále nominantka jmenovala své největší dosažené 
úspěchy a odpovídala na otázky z oblasti řízení lidí, kolik jich řídí, jaký je typ manažerky, jakou 
řídila krizi a jak ji řešila. Na otázku co bude jeden z prvních kroků, pokud zasedne v dozorčí radě 
společnosti ČEPS, a.s, odpověděla, že ji bude zajímat, jak společnost hodlá realizovat jednotlivé 
finanční akce, zaměří se na studie potenciálu společnosti, rozvoj obchodu a investičních akcí 
společnosti, oblast priorit pro realizaci státní energetické koncepce či otázku systémových změn 
v dozorčí radě. Při své činnosti v dozorčí radě se nechce vyloženě specifikovat pro konkrétní 
oblast, plánuje komplexní seznámení se s materiály projednávanými v dozorčí radě. Dotazy padaly 
také na časové možnosti nominantky pro výkon činnosti v dozorčí radě. Nominantka u sebe 
vyloučila jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje, aby 
společnost prosperovala a dělala to co má z pohledu státu.  

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

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 18:10 h. 
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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: 23.05.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. 

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. Pavla Sluková MPO  
Ing. Lenka Kovačovská, 
Ph.D.   
 




