
Členové dozorčí rady 
 
Václav Pačes 
předseda dozorčí rady od 27. 6. 2014, 
místopředseda dozorčí rady od 29. 5. 2013 do 26. 6. 2014, 
člen dozorčí rady od 20. 3. 2013, 
na dobu do nejbližší valné hromady jmenován dozorčí radou náhradním členem s účinností od 21. 
3. 2017 a znovu zvolen předsedou dozorčí rady s účinností od 21. 3. 2017 
Profesor biochemie, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obhájil kandidátskou 
práci v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. 
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích předsedy Akademie věd České republiky, 
ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, předsedy vládní Nezávislé 
energetické komise. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 NADACE HANUŠE GOLDSCHEIDERA PRO ČESKÝ GOLF – člen správní rady od 1. 6. 2011, znovu 

zvolen od 1. 6. 2015 (FO 4 roky), 
 Vysoká škola ekonomická v Praze – člen správní rady od 1. 3. 2012 (FO 6 let), 
 STAR Research & Innovation Cluster, z. ú. – člen správní rady od 1. 6. 2015 (FO 4 roky), 
 Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s. – člen a předseda od roku 1990, 
 Federace evropských biochemických společností – generální sekretář od 1. 1. 2017. 
 
Vladimír Hronek 
místopředseda dozorčí rady od 20. 3. 2013, 
znovu zvolený 27. 2. 2015, 
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 30. 9. 2010, 
naposledy znovu zvolen na návrh zaměstnanců valnou hromadou 3. 6. 2016 s účinností 
od 12. 4. 2017 (FO do 30. 6. 2021) 
Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze. Odborné znalosti získal zejména ve funkci 
člena a místopředsedy Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 Evropská rada zaměstnanců Skupiny ČEZ – místopředseda v letech 2011–2015, člen v letech 2007–

2015. 
 
Ondřej Landa 
místopředseda dozorčí rady od 23. 6. 2016, 
člen dozorčí rady od 3. 6. 2016 
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Odborné znalosti získal zejména ve funkcích 
právníka a ředitele odboru soudní spory a složité případy Československé obchodní banky, a. s., 
a náměstka ministra pro řízení právní sekce na Ministerstvu financí České republiky. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 IP Exit, a.s., v konkursu – místopředseda a člen dozorčí rady od 9. 6. 2010, 
 Český Aeroholding, a.s. – místopředseda dozorčí rady od 5. 9. 2016, člen dozorčí rady od 29. 6. 2016 

(FO 5 let). 
 
Zdeněk Černý 
člen dozorčí rady od 27. 6. 2014 
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a programu MBA se specializací Commercial Law 
u Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., v Praze. 



Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích člena dozorčí rady UNIPETROL, a.s., člena 
a předsedy dozorčí rady ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., předsedy Odborového svazu ECHO a ve Skupině 
ČEZ ve funkci člena dozorčí rady ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 UNIPETROL, a.s. – člen dozorčí rady od 29. 1. 1999, naposled znovu zvolený 1. 7. 2016 (FO 3 roky). 
 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. – předseda a člen dozorčí rady v letech 2011–2016. 
 
Vladimír Kohout 
člen dozorčí rady od 3. 6. 2016 
Absolvent Fakulty elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně. 
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích technického a investičního ředitele a předsedy 
představenstva Teplárny Brno, a.s., ekonomického ředitele a místopředsedy představenstva společnosti 
Energetické strojírny Brno, a.s., a předsedy správní rady a statutárního ředitele společnosti Moravská 
energetická a.s. Ve Skupině ČEZ pak ve funkci vedoucího strojního provozu teplárny, vedoucího 
elektroprovozu a ředitele závodu Brno společnosti ČEZ – Jihomoravské elektrárny Brno, k.p., Brno. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 ESB Elektro, a.s. – předseda představenstva od 15. 6. 2011, znovu zvolen 26. 5. 2016 (FO 5 let), 
 ESB Rozvaděče, a.s. – člen představenstva od 8. 10. 2007, znovu zvolen 22. 5. 2014 (FO 5 let), 
 Moravská energetická a.s. – předseda správní rady od 22. 7. 2014 (FO 5 let) a statutární ředitel od 22. 

7. 2014. 
 Energetické strojírny Brno, a.s. – místopředseda a člen představenstva v letech 2002–2015, 
 ESB Montáže, a.s. – místopředseda představenstva v letech 2008–2014, 
 Moravská energetická a.s. – předseda představenstva v letech 2009–2014. 
 
Radek Mucha 
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 11. 4. 2013 
(FO do 11. 4. 2017) 
Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Mohelnici. Odborné znalosti získal zejména 
v pracovní pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČEZ, a. s., a jako člen Evropské 
rady zaměstnanců Skupiny ČEZ. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 Evropská rada zaměstnanců Skupiny ČEZ – člen rady v letech 2008–2013. 
 
Jiří Novotný 
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 11. 4. 2013 (FO do 11. 4. 2017) 
Absolvent Střední průmyslové školy strojní v Lokti u Sokolova. Odborné znalosti získal zejména 
v pracovních pozicích technologa péče o zařízení a řízení údržby v Chemických závodech Sokolov, státní 
podnik, a operátora bloku, mistra údržby a technologa v ČEZ, a. s., a dále jako člen Evropské rady 
zaměstnanců Skupiny ČEZ. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 Odborový svaz energetiků a horníků – člen řídícího výboru od 28. 6. 2006, naposled znovu zvolen 24. 

2. 2016 (FO 4 roky). 
 Evropská rada zaměstnanců Skupiny ČEZ – člen rady v letech 2011–2015. 
 
Petr Polák 
člen dozorčí rady od 25. 2. 2016 
Absolvent Nottingham Trent University (B.I.B.S.) ve Velké Británii – MBA Senior Executive. 



Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích ředitele IT společnosti EKO-KOM, a.s., člena 
dozorčí rady ve společnostech ČESKÝ TELECOM, a.s., a Česká pošta, s.p., a ve Skupině ČEZ ve funkci 
člena a následně místopředsedy dozorčí rady společnosti Severočeské doly a.s. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
Drahoslav Šimek 
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 29. 6. 2006, 
znovu zvolen zaměstnanci od 30. 9. 2010, 
znovu zvolen valnou hromadou 27. 6. 2014 s účinností od 1. 10. 2014 (FO do 11. 4. 2017) 
Absolvent Středního odborného učiliště v Domažlicích, oboru elektromechanik, a Středního odborného 
učiliště v Chomutově, oboru provozní zámečník. 
Odborné znalosti získal zejména v pracovní pozici technického pracovníka výrobního bloku Jaderné 
elektrárny Dukovany a jako člen Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 2 230 kusů. 
 
 Základní organizace Českého odborového svazu energetiků, Odborová organizace směnových 

pracovníků Elektrárny Dukovany – předseda od 1. 5. 2012, znovu zvolen 21. 4. 2016 (FO 4 roky). 
 Základní organizace Českého odborového svazu energetiků, Odborová organizace směnových 

pracovníků Elektrárny Dukovany – místopředseda v letech 1995–2012. 
 
Robert Šťastný 
člen dozorčí rady od 29. 9. 2014 
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Manažerské a odborné znalosti získal zejména 
ve vedení Bezpečnosti silničního provozu Ministerstva dopravy České republiky a ve strojírenském 
průmyslu. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 20 kusů. 
 
František Vágner 
člen dozorčí rady od 3. 6. 2016 
Absolvent Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, oboru 
jaderná chemie. Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích ředitele, jednatele, 
generálního ředitele, místopředsedy a předsedy představenstva společnosti ENVINET a.s. a jako senior 
adviser společnosti NUVIA a.s. Ve Skupině ČEZ pak ve funkci vedoucího oddělení technické podpory 
ČEZ, a. s. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 BD ŘÍČANY s.r.o. – jednatel od 25. 3. 2013, 
 Perálec 77, s.r.o. – jednatel od 5. 6. 2013, 
 IFRE a.s. – předseda správní rady a statutární ředitel od 15. 5. 2014 (FO 5 let), jediný akcionář od 1. 4. 

2010, 
 Denní centrum Barevný svět, o.p.s. – člen správní rady od 12. 9. 2014 (FO 3 roky), 
 IFRE INDUSTRY a.s. – člen správní rady od 3. 2. 2016 (FO 5 let), 
 P77 s.r.o. – 50% vlastník a jednatel od 6. 1. 2017. 
 Okresní hospodářská komora Třebíč – místopředseda představenstva v letech 2011–2014, 
 NUVIA a.s. – předseda představenstva v letech 2002–2014 a místopředseda představenstva v roce 

2015, 
 AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o. – jednatel v letech 2013–2016, 
 IFRE FJ s.r.o. – jednatel v roce 2016, 
 Celostátní služba osobní dozimetrie,s.r.o. /CSOD,s.r.o./ – jednatel v letech 2009–2014. 
 
 
 



Šárka Vinklerová 
členka dozorčí rady od 3. 6. 2016 
Absolventka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě. 
Manažerské a odborné znalosti získala zejména ve funkcích ředitelky obchodu a místopředsedkyně 
představenstva První energetické a.s., vedoucí organizační složky v ČR a ředitelky obchodu s elektřinou 
společnosti KORLEA INVEST, a.s., organizační složka, a vedoucí organizační složky v ČR společnosti 
Slovenské elektrárne, a.s., člena skupiny ENEL Group. 
 
Počet akcií ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016: 0 kusů. 
 
 KSV,s.r.o. – jednatel a společník od 27. 10. 2016. 
 Slovenské elektrárne, a.s. – organizační složka – vedoucí organizační složky v letech 2009–2016, 
 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. – jednatel v letech 2015–2016. 

Členové dozorčí rady zvolení na návrh zaměstnanců: 
S účinností od 12. 4. 2017 zvolila valná hromada dne 3. 6. 2016 na návrh zaměstnanců novými členy 
dozorčí rady 

, Jitku Čermákovou Lubomíra Klosíka a  , kteří nahrazují ve funkcích členy dozorčí Josefa Suchánka
rady s funkčním obdobím končícím dne 11. 4. 2017 , Radka Muchu Jiřího 

, . Novotného Drahoslava Šimka
Na další funkční období s účinností od 12. 4. 2017 byl valnou hromadou na návrh zaměstnanců zvolen 
členem dozorčí rady . Vladimír Hronek

Členové dozorčí rady, jejichž členství zaniklo v roce 2016, respektive do 
uzávěrky výroční zprávy: 
 
Petr Blažek 
místopředseda dozorčí rady od 26. 6. 2015 do 3. 6. 2016, 
člen dozorčí rady od 12. 6. 2015 do 3. 6. 2016 
 
Jan Sixta 
člen dozorčí rady od 12. 6. 2015 do 3. 6. 2016 
 
Jiří Tyc 
člen dozorčí rady od 27. 6. 2014 do 3. 6. 2016 
 
Vladimír Vlk 
člen dozorčí rady od 27. 6. 2014 do 25. 2. 2016 
 
Lukáš Wagenknecht 
člen dozorčí rady od 27. 6. 2014 do 3. 6. 2016 
 
 současná členství v orgánech mimo Skupinu ČEZ nebo v přidružených a společných podnicích Skupiny ČEZ 
 ukončená členství v orgánech mimo Skupinu ČEZ nebo v přidružených a společných podnicích Skupiny ČEZ v uplynulých 

5 letech 

 


