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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 10 

 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    8:00 hod 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Vladimír Sklenář  

 
Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Jiří Havlíček, náměstek ministra, nominant 
prezentoval, co je z jeho pohledu důležité pro působení v dozorčí radě. Dle jeho slov má jasnou 
představu, čím se dozorčí rada zabývá a jakou roli má v rámci právnické osoby zastávat. Stěžejní je 
dle něj dohled, aby společnost pracovala v souladu s právním řádem a efektivně.  Společnost, do jejíž 
dozorčí rady je nominován (ČEPS, a.s.), má dle slov nominanta výsadní postavení v oblasti energetiky, 
je propojena do přenosových soustav v rámci celé Evropy. V tomto smyslu je dle jeho slov nezbytné 
dohlédnout na bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie, vedle toho by se rád zaměřil také na 
investiční výstavbu. Jeho doménou je oblast organizačně-právní, v rámci které je například dle jeho 
slov třeba doladit odměňování vedoucích pracovníků. 

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, dotazy 
padaly také na jeho dřívější působení v dozorčích radách. Členy komise zajímaly konkrétní zkušenosti, 
které si nominant ze svého dřívějšího působení v dozorčích radách odnesl a které mu mohou pomoci 
při jeho aktuální nominaci. Nominant se zamyslel nad největšími profesními úspěchy své kariéry, za 
které považuje zejména své fungování v Transgasu, současně zmínil i své neúspěchy. Nominant 
popsal, jak funguje v rámci pracovního kolektivu, dle svých slov se snaží o konsensus s tím, že úkoly 
usměrňuje a deleguje a v průběhu jejich zpracovávání se snaží o zpětnou vazbu. Nominant se 
zamyslel nad způsobem motivace spolupracovníků, jak prosazuje nepopulární opatření.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 8:42 hod. 

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

Tajemnice výboru     Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    8:00 hod 

Předkladatel:   MPO 

Posuzovaná osoba:  Ing. Vladimír Sklenář 

 

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. Vladimír Sklenář   

   

   

   

   

   
 


