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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 10 

 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    8:46 hod 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jiří Maceška  

Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, náměstek ministra, nominant 
představil hlavní pracovní kréda pro své působení v dozorčí radě, kterými jsou jednat korektně, 
konstruktivně, nekonfliktně a mít na mysli dobro podniku a jeho rozvoj. Při svém působení v dozorčí 
radě, do níž je nominován (ČEPS, a.s.), by se v případě své úspěšné nominace snažil, aby bylo 
naplněno poslání společnosti, včetně poskytování kvalitních služeb pro koncové zákazníky. Podnik má 
dle slov nominanta dvě tváře – jednak to je poskytování veřejné služby a jednak fakt, že se podnik 
musí chovat jako dobrý hospodář a musí proto dbát na řádné výnosy. Obě složky by měly být 
zastávány stejně. Podle stanov má dozorčí rada pravomoc volit členy představenstva a kontrolovat 
jejich výkony i dlouhodobé záměry a plány, v této souvislosti musí být dle slov nominanta brán zřetel 
i na součinnost s energetickou koncepcí vlády. Aktivity společnosti by měly být pravidelně 
monitorovány z hlediska naplňování těchto záměrů a vyhodnocovány, zda odpovídají novým 
standardům vyplývajícím například z nároků na kybernetickou bezpečnost.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace serozebíraly jednotlivé 
pracovní pozice zastávané nominantem, ať už při práci pro stát či v soukromém sektoru. Nominant 
zhodnotil i své zkušenosti ze zahraničí, popsal způsob svého fungování v mezinárodní organizaci 
OECD, zhodnotil, jakým způsobem jej tyto zkušenosti obohatily pro další působení v ČR. Nominant 
zdůraznil rovněž své dřívější zkušenosti s působením v dozorčích radách. Nominant zhodnotil své 
dosavadní největší pracovní úspěchy, za které považuje své působení v OECD, zamyslel se i nad 
neúspěchy. Nominant zdůraznil nutnost sebevzdělávání a aktivního udržování svých nabytých 
jazykových znalostí. Při řízení podniku je dle slov nominanta nutné přijímaná rozhodnutí prověřit i 
z dlouhodobého hlediska – zda se již dříve někde osvědčila či nikoliv. Nominant popsal, jak funguje 
v rámci pracovního kolektivu, jakým způsobem motivuje a řídí spolupracovníky, zamyslel se, zda a jak 
jde příkladem. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

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 9.28 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r.  Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

Tajemnice výboru     Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    8:45 hod 

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  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Jiří Havlíček MPO  

Ing. Jiří Maceška   

   

   

   

   

   
 


