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Jiří Borovec zvolen členem představenstva ČEZ 
 
Novým členem představenstva ČEZ se na základě dnešní volby dozorčí rady stal 
s účinností od 21. 10. 2004 pan Jiří Borovec. 

 
Jiří Borovec se zároveň stává od 1. listopadu výkonným ředitelem pro výrobu ČEZ, a. s. a 
stane tak v čele nového úseku, který zahrne  veškerou oblast výroby elektrické energie ČEZ. 
Jiří Borovec v představenstvu nahradil Jiřího Vágnera. 

V oblasti energetiky pan Jiří Borovec působí od roku 1995. Do ČEZ přichází z pozice 
předsedy představenstva a generálního ředitele akciové společnosti Škoda JS. Má 
mnohaleté zkušenosti z práce v mezinárodní společnosti, když více jak pět let působil ve 
firmě ABB. Z počátku jako personální ředitel, v letech 1999 a 2000 jako generálním ředitelem 
ABB Service Česká republika a obchodním ředitelem ABB Service Central Europe. 

Jiří Borovec hovoří anglicky (státní zkouška na Masarykově Univerzitě Brno a Distinguished 
Diploma DLIELC – San Antonio, Texas, USA), španělsky (státní zkouška na Masarykově 
Univerzitě Brno a Diploma Básico de Espaňol - zkouška Ministerstva vzdělání a vědy 
Španělského království), rusky (státní zkouška na Státní jazykové škole v Brně) a chorvatsky 
(samouk při roční misi OSN v bývalé Jugoslávii). Je místopředsedou představenstva Komory 
pro hospodářské styky s SNS a členem Letecké amatérské asociace ČR. K jeho koníčkům 
patří létání na ultralehkých letadlech. Jiří Borovec je ženatý, má syna Jiřího a dceru Ivetu. 

Ing. Jiří Borovec (*1964) je absolventem Vojenské akademie Brno (hlavní studium 
optoelektronika, lasery, výpočetní technika), Masarykovy Univerzity Brno (angličtina, 
španělština, ruština), United States Air Force Defense Language Institute (Texas, USA) a 
Brno Business School – Nottingham Trent University studium MBA. V roce 1997 absolvoval i 
ABB International Management Workshop for ABB Group Senior Top Managers, v roce 1999 
získal ABB Service Management Certificate. V letech 1990-1995 pracoval v Armádě České 
republiky jako tlumočník a překladatel anglického, španělského a ruského jazyka, vedoucí 
jazykové sekce tlumočnického oddělení Vojenské akademie Brno, tlumočník ministra obrany 
ČR, vojenský pozorovatel OSN v bývalé Jugoslávii (UNPROFOR) a velitel výcvikové skupiny 
UNMO UNPROFOR. Působil i jako operační důstojník - sektor Sarajevo (Lima) a důstojník 
pro zahraniční vztahy náčelníka generálního štábu Armády ČR.  

 
Současné složení představenstva ČEZ: 
Martin Roman – předseda představenstva a generální ředitel 

Alan Svoboda – místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro obchod 

Petr Vobořil – místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro finance 

Radomír Lašák – člen představenstva a výkonný ředitel pro správu 

Jiří Borovec – člen představenstva a výkonný ředitel pro výrobu 
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Organizační struktura platná od 1.1.2005 bude odpovídat základním cílům společnosti: 
 integrace Skupiny ČEZ 
 zajištění obchodní pozice celé skupiny 
 příprava obnovy zdrojů 
 zahraniční akvizice.  

 
Organizační struktura bude orientována do pěti divizí vedených jednotlivými členy 
představenstva:  
 Martin Roman - divize generálního ředitele 
 Alan Svoboda - divize obchod 
 Petr Vobořil - divize finance 
 Radomír Lašák - divize správa 
 Jiří Borovec - divize výroba. 

 
Cílem organizační změny je zjednodušit způsob řízení, logicky rozdělit činnost a 
zodpovědnost mezi členy představenstva. Povede zároveň k podpoře naplnění zákonných 
požadavků na unbundling - oddělení obchodu od distribuce. V neposlední řadě zrychlí a 
zjednoduší procesní řízení, rozhodování i komunikaci. 
 
Klíčové záležitosti rozvoje firmy bude řešit tzv. Řidicí výbor (Executive Committee), jehož 
členy budou členové představenstva, ředitelé úseků a ředitelé tří společností ze Skupiny 
ČEZ (ČEZData, ČEZ Zákaznické služby a ČEZ Distribuce). 


