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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 40 

Datum: 12.11.2015 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ludmila Petráňová 

Průběh projednávání: 
Náměstek ministra Ing. JiříHavlíček, MBA, který zastupoval předkladatele, představil 
nominantku jako odbornici s rozsáhlou praxí v oboru elektroenergetiky a s bohatými 
zkušenostmi jak zestátního, tak i ze soukromého sektoru. Následně nominantka ve své 
prezentaci charakterizovala společnost OTE, a.s., jako stabilizující prvek trhu s plynem a 
elektřinou a představila základní činnosti apovinnosti této společnosti. Hovořila též o 
úkolech a problémech, které společnost bude muset v nejbližší době řešit.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Při rozhovoru se rozebíralyklíčové milníky 
ze životopisu nominantky, včetně jejích největších úspěchů a neúspěchů.Nominantka 
podrobněji hovořila o některých pracovních pozicích ze své profesní kariéry.Nominantka 
rovněž v krátkosti představila svojí vizi budoucího vývoje trhu s elektřinou. Na otázky 
z oblasti řízení lidí nominantka odpovídala, že nezastává direktivní styl řízení, snaží se 
více vést, komunikovat, odhalovat a analyzovat rizika. Považuje se za náročného, ale 
zároveň otevřeného nadřízeného. Je schopna pracovat v týmu i samostatně. Nominantka 
uvedla, že funkci v dozorčí radě bude časově zvládat. Nominantka rovněž u sebe 
vyloučilajakýkoliv střet zájmů.Jako hlavní motivaci pro práci v dozorčí radě 
nominantkauvedla, na základě nabytých zkušeností pomoci stabilizovat fungování 
společnosti na trhu jako finančně stabilního, seriózního a kvalitního partnera. 

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 09:55 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: 12.11.2015 
Čas: 09:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Ludmila Petráňová 

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. Jiří Havlíček, MBA MPO  

Ing. Ludmila Petráňová   
 




