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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 58 

Datum: 20.12.2016 
Čas: 09:43 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jiří Maceška 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce majetkových účastí 
a právní podpory, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
společnosti OTE, a.s. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení uvolněné 
funkce člena dozorčí rady. Představila nominanta a vyzdvihla jeho nesporné manažerské 
zkušenosti, jazykovou vybavenost a zkušenosti z působení v dozorčích radách jiných společností, 
jako záruku kvalitního a perspektivního výkonu uvedené funkce. Následně nominant ve své 
prezentaci detailně představil společnost OTE, a.s., její organizační strukturu, blíže popsal hlavní 
oblast činnosti, ostatní činnosti a zaměření rozvoje společnosti v nadcházejícím období. Nominant 
také představil vizi své činnosti v dozorčí radě, rád by se zaměřil např. na návrat společnosti do 
mezinárodního standardizovaného mechanismu EECS. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominant nejprve 
odpovídal na otázky týkající se počtu zaměstnanců a hospodaření podniku, popsal, z čeho plynou 
příjmy podniku. Nominant uvedl, v jakých dozorčích radách momentálně působí a popsal důvody, 
které jej vedly k odchodu z dozorčí rady České pošty, s. p. Mezi své největší dosažené profesní 
úspěchy zařadil např. působení při OECD v Paříži nebo působení ve funkci náměstka ministra 
průmyslu a obchodu v předchozích letech. Následně se rozebíraly zkušenosti nominanta 
z působení v dozorčích radách jiných společností. Nominant popsal konkrétní procesy, kterými se 
mu podařilo přispět k dobrému fungování společností při jeho působení v dozorčích radách.  
Probíralo se složení a fungování dozorčí rady společnosti OTE, a.s. včetně toho, kolik má členů, 
jak často se schází, a jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. Dotazy padaly i na 
potenciální střet zájmů a nominant uvedl, že při jeho působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv 
riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje pokračování ve 
své započaté cestě v energetické oblasti a soustředění se na výzvy, které společnost OTE, a.s. 
čekají.  

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

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

Jednání skončilo v 10:21 h. 

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: 20.12.2016 
Čas: 09:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jiří Maceška 

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. Jiří Maceška   
 




