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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 81 

 
Datum: 13.07.2018 
Čas: 13:45 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Vaněček 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 – 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. (dále jen „ČEZ“). Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu vysokých odborných 
znalostí a zkušeností nominanta zejména v elektrotechnické oblasti. Ve své prezentaci nominant 
velice podrobně seznámil členy Vládního výboru se svým dosavadním působením ve funkci 
předsedy Výboru pro audit společnosti ČEZ a zhodnotil svoji profesní praxi. Jako přínosy svého 
možného budoucího působení v rámci dozorčí rady jmenované společnosti nominant označil 
zkušenost v oblasti financí velkých společností, znalost financí a účetních postupů společnosti 
ČEZ, zkušenost s ekonomikou energetických společností, dobrou znalost prostředí energetiky či 
zkušenost s auditem společnosti ČEZ a znalost postupů interního auditu jmenované společnosti 
(například jaderné rezervy, znehodnocení aktiv, finanční deriváty apod.). 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na dotazy týkající se obecných představ o možnostech dalšího rozvoje společnosti. Dále 
se zaměřil na otázku možného propojení finančního ratingu s rozhodnutím o budoucnosti jaderné 
energetiky v České republice a prezentoval své názory na alternativní zdroje energie. Nominant 
rovněž zodpověděl dotazy týkající se nových způsobů reportingu a v závěru čelil otázkám týkajícím 
se jeho úspěchů či neúspěchů ve svém dosavadním profesním působení ve společnosti ČEZ. Na 
otázku týkající se případného střetu zájmů nominant odpověděl negativně.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
společnosti ČEZ, a.s., souhlas. 

 
 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 

Jednání skončilo v 14:35 h. 

 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                    Schválil: Mgr. Radek Augustin v. r. 
 tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


