
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 85 

 
Datum: 09.11.2018 
Čas: 16:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Radek Lucký 

Průběh projednávání: 

Ing. Jaroslav Kubovic, vedoucí Oddělení majetkových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu, 
který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministryně průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na volné místo člena dozorčí rady 
obchodní korporace ČEPS, a. s. (dále také „ČEPS, a.s.“). V úvodu jednání zástupce předkladatele 
ozřejmil hlavní důvody nominace. 

Ve své úvodní prezentaci nominant seznámil Vládní výbor se svými tuzemskými i zahraničními 
profesními zkušenostmi, za které označil zkušenosti z celého řetězce výroby, přepravy, distribuce 
a prodeje elektrické energie a zemního plynu, zkušenosti v oblasti regulačního managementu 
a tvorby primární a sekundární energetické legislativy České republiky. Nominant rovněž zmínil 
své mezinárodní angažmá a zkušenosti a jako svoji devizu označil i podrobnou znalost 
energetického byznysu v rámci České republiky. Dále se nominant zaměřil na charakteristiku 
ČEPS, a. s. a priority, na něž by se chtěl zaměřit, pokud bude nominován jako člen dozorčí rady. 
Následoval pohovor s členy Vládního výboru, v jehož průběhu byl nominant dotázán na předchozí 
profesní kariéru a na své zkušenosti v oblasti poradenství. Další otázky se týkaly propojení ČEPS, 
a.s. se zahraničím, problematiky úložišť a solární energetiky. Nominant rovněž představil svůj 
pohled na možné zřízení Energetické agentury a seznámil členy Vládní výboru se svým názorem 
na možnou privatizaci obchodní korporace, do jejíž dozorčí rady byl nominován. V závěru 
pohovoru byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové možnosti. Na otázku, zda byl 
nominant v minulosti objektem negativních zpráv v médiích nominant odpověděl záporně.  

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
obchodní korporace 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 16:30 h. 

Zapsala: Mgr. Jan Večeřa v.r.             Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
                 tajemník výboru           předsedkyně výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


