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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 49 

Datum: 30.05.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ondřej Landa 

Průběh projednávání: 

JUDr. Michaela Pobořilová, ředitelka odboru Legislativy a právních služeb Ministerstva financí, 
která zastupovala předkladatele, seznámila s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici 
člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. Důvodem pro návrh nominace je nutnost výměny 
dosavadního zástupce Ministerstva financí v dozorčí radě a zajištění právní odbornosti. Zdůraznila 
rozsáhlé zkušenosti nominanta v právní oblasti prokazatelné zastávanými funkcemi uvedenými 
v životopise a současnou pozici náměstka ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, 
což jej předurčuje pro řádný výkon člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. pro oblast právního a 
finančního zaměření. V následné prezentaci nominant představil své pracovní zkušenosti a blíže 
okomentoval své současné pracovní zaměření, do kterého spadá např. řízení strategických 
majetkových účastí v působnosti MF, řízení vnitrostátní i mezinárodní sporné agendy. Nominant 
také představil vizi svého fungování v dozorčí radě. Společnost ČEZ, a.s. vnímá jako komplexní 
společnost, díky svému profesnímu zaměření a zkušenostem se chce plně věnovat právní oblasti.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant se zamyslel nad 
otázkou, co vidí jako největší úkol společnosti ČEZ, a.s. v této době či kde vidí společnost ČEZ, 
a.s. za pět let. Následně nominant odpovídal na otázky týkající se jeho profesního životopisu 
včetně motivace, která jej přivedla na Ministerstvo financí z bankovního sektoru. Řešilo se 
porovnání oblasti řízení lidí a firemní kultury v bance a na ministerstvu. Na otázku, zda je typ 
manažera či lídra, odpověděl, že se snaží být lídrem, udělat si čas, aby se dokázal s problematikou 
seznámit a měl tak elementární přehled v dané věci, snaží se být partnerem pro diskusi, nebojí se 
alternativních řešení, upřednostňuje přirozené budování autority, prostředí se snaží formovat 
delegováním odpovědnosti. 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. 
Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí 
radě, a deklaroval, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za 
hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje výzvy, které přináší členství v dozorčí 
radě takovéto velké společnosti a možnost přispět k jejímu dalšímu optimálnímu chodu.  

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 18:07 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 
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Prezenční listina 

Datum: 30.05.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Ondřej Landa 

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  

JUDr. Michaela Pobořilová MF  

Mgr. Ondřej Landa   
 




