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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 49 

Datum: 30.05.2016 
Čas: 19:15 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. František Vágner 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. Důvodem pro návrh nominace je nutnost výměny stávajícího 
člena a záměr ministra na posílení odborného zastoupení v dozorčí radě. Vyzdvihl rozsáhlé 
zkušenosti nominanta v energetické oblasti, zkušenosti z oblasti jaderného inženýrství, znalosti 
provozu a technologie elektráren, zejména jaderných a v neposlední řadě i ocenění, které za dobu 
svého profesního působení nominant získal. Následně nominant ve své prezentaci představil své 
odborné vzdělání a kvalifikaci, nabyté zkušenosti z provozní praxe v energetice např. se 
zaváděním inovativních metod a postupů v jaderných elektrárnách oceněných mezinárodními 
kontrolními týmy, věnoval se i rozsáhlé praxi a zkušenostem v soukromém sektoru. Svoji roli 
v dozorčí radě vidí v uplatnění svých mnohaletých zkušeností z projektování, výstavby a provozu 
energetického díla, z oblasti zajišťování dodavatelských služeb pro ČEZ, a.s., z řízení středního 
podniku a z posuzování nových podnikatelských záměrů a příležitostí. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant zhodnotil 
současné postavení společnosti ČEZ, a.s. včetně budoucího rozvoje. Dle slov nominanta 
společnost rozumně reaguje na vývoj trhu, možnosti vidí ve větší orientaci na alternativní zdroje 
energie. Nominant by rád přispěl ke zlepšení v oblasti zajišťování outsourcingu nových 
podnikatelských činností a v oblasti využití nových trendů v energetice. Nominant se zamyslel nad 
motivací, která jej přivedla k založení soukromé firmy a jmenoval své největší profesní či životní 
úspěchy, ale zmínil i to, co považuje za neúspěch. Za jeden ze svých úspěchů považuje dokončení 
studia ČVUT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, obor Jaderná chemie, a následně, že to co 
vystudoval, mohl uplatnit. Dále padaly dotazy na podnikatelské aktivity nominanta, na předmět 
podnikání a potenciální střet zájmů. Následovaly otázky z oblasti řízení lidí. Na svých podřízených 
nejvíce oceňoval zájem o práci, zapojení se do problémů a snahu jej řešit, být hnacím motorem. 
Probíralo se složení a fungování stávající dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se 
schází, jakým způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio, jaké má dozorčí rada výbory, 
případně kde on sám spatřuje svůj přínos činnosti v dozorčí radě. Nominant uvedl, že bude mít čas 
a prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě považuje vyvrcholení profesní kariéry, uplatnění a předání nasbíraných 
zkušeností. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku ČEZ, a.s., souhlas za podmínky vyřešení potenciálního střetu zájmů. 

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

Jednání skončilo v 20:00 h. 
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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: 30.05.2016 
Čas: 19:00 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Ing. František Vágner 

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  

Mgr. Ondřej Landa MF  

Ing. František Vágner   
 




