Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 93
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

29.05.2019
16:20 h
MF
Petr Polák, MBA

Průběh projednávání:
Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce Právní a majetek státu Ministerstva financí, který
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem
ministryně financí jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s.
Objektivním důvodem nominace je kompetence nominanta, jeho dlouhodobá praxe a odborná
způsobilost vykonávat uvedenou pozici.
Ve své prezentaci nominant nejprve označil hlavní úkoly, které před společnosti, do jejíž dozorčí
rady byl nominován, do budoucna stojí, a to zejména modernizace české energetiky, posilování
energetické bezpečnosti České republiky, naplňování klimaticko-energetického plánu, revize
zahraničních aktiv a udržení know-how a odpovědnosti. Dále se nominant podrobněji zaměřil na
jednotlivé zmíněné úkoly, kdy uvedl nutnost přípravy distribuční soustavy na rozvoj
decentralizované výroby, akumulace, elektromobility a na změny struktury spotřeby, nutnost
posilování záložních zdrojů a dotkl se též problematiky uhelných elektráren. Následně se nominant
zaměřil na problematiku státní energetické koncepce se zaměřením na další rozvoj jaderné
energetiky a podrobněji se zabýval naplňováním klimaticko-energetického plánu a rizikům ve
vztahu k dlouhodobé investiční politice. V rámci pohovoru s členy Vládního výboru se úvodní
otázky týkaly dosavadní profesní kariéry nominanta. Dále pak byly široce diskutovány zejména
otázky dalšího vývoje a směřování společnosti, otázky decentralizované výroby energie, jaderné
energetiky a budoucnosti uhelných elektráren. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na
možný střet zájmů a časové dispozice.

Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady
společnosti ČEZ, a.s., souhlas.
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 16:45 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předseda výboru

