
lenové dozor í rady

Václav Pa es
edseda dozor í rady od 27. 6. 2014

do 21. 6. 2017 a od 29. 6. 2017,
len dozor í rady od 20. 3. 2013 do 20. 3. 2017,

na dobu do nejbližší valné hromady jmenován dozor í radou
náhradním lenem s ú inností od 21. 3. 2017,
znovu zvolený lenem dozor í rady od 21. 6. 2017
(funk ní období do 21. 6. 2021)
Profesor biochemie, absolvent P írodov decké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, obhájil kandidátskou práci v Ústavu organické
chemie a biochemie SAV.
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích

edsedy Akademie v d eské republiky, editele Ústavu
molekulární genetiky Akademie v d eské republiky, p edsedy
vládní Nezávislé energetické komise.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

 NADACE HANUŠE GOLDSCHEIDERA PRO ESKÝ GOLF –
len správní rady,

 Vysoká škola ekonomická v Praze – len správní rady,
 STAR Research & Innovation Cluster, z. ú. – len správní rady,

eská spole nost pro biochemii a molekulární biologii, z.s. –
len,
eská spole nost pro energetiku, z.s. – místop edseda,

 Komise pro energetiku Akademie v d eské republiky –
místop edseda,

 Federace evropských biochemických spole ností –
generální sekretá .

Ond ej Landa
místop edseda dozor í rady od 23. 6. 2016,
len dozor í rady od 3. 6. 2016 (funk ní období do 3. 6. 2020)

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brn .
Odborné znalosti získal zejména ve funkcích právníka a editele
odboru soudní spory a složité p ípady eskoslovenské
obchodní banky, a. s., a nám stka ministra pro ízení právní
sekce na Ministerstvu financí eské republiky.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

eský Aeroholding, a.s. – místop edseda dozor í rady.
 IP Exit, a.s., v konkursu – místop edseda dozor í rady

(výkon funkce skon il uplynutím funk ního období k 06/2015).

Jitka ermáková
lenka dozor í rady zvolená valnou hromadou

z ad zam stnanc  od 12. 4. 2017,
lenka dozor í rady – p ímý zástupce zam stnanc

od 23. 1. 2018 (funk ní období do 23. 1. 2022)
Absolventka Gymnázia v Trutnov .
Odborné znalosti získala v r zných administrativních pozicích
v elektrárn  Po í (referent projektového týmu pro výstavbu
fluidních kotl , referent technické dokumentace lokality
Po í a Vítkovice, polygrafik-metodik) a dále jako uvoln ná

edsedkyn  odborové organizace v elektrárn  Po í.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

 Evropská rada zam stnanc  Skupiny EZ – místop edsedkyn .

Zden k erný
len dozor í rady od 27. 6. 2014,

(funk ní období do 27. 6. 2018)
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a programu
MBA se specializací Commercial Law u Ústavu práva a právní

dy, o.p.s., v Praze.
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích lena
dozor í rady UNIPETROL, a.s., lena a p edsedy dozor í rady

ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., p edsedy Odborového svazu ECHO
a ve Skupin EZ ve funkci lena dozor í rady EZ Energetické
služby, s.r.o.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

 UNIPETROL, a.s. – len dozor í rady.
ESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. – p edseda dozor í rady.

Vladimír Hronek
len dozor í rady zvolený valnou hromadou z ad zam stnanc

od 30. 9. 2010, znovu zvolený od 12. 4. 2017,
len dozor í rady – p ímý zástupce zam stnanc

od 23. 1. 2018 (funk ní období do 23. 1. 2022),
místop edseda dozor í rady od 20. 3. 2013, naposled znovu
zvolený místop edsedou od 27. 4. 2017 do 22. 1. 2018
Absolvent St ední pr myslové školy elektrotechnické v Praze.
Odborné znalosti získal zejména ve funkci lena a místop edsedy
Evropské rady zam stnanc  Skupiny EZ.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

Evropská rada zam stnanc  Skupiny EZ – místop edseda

Lubomír Klosík
len dozor í rady zvolený valnou hromadou

z ad zam stnanc  od 12. 4. 2017,
len dozor í rady – p ímý zástupce zam stnanc

od 23. 1. 2018 (funk ní období do 23. 1. 2022)
Absolvent St ední pr myslové školy chemické v Ostrav , t íletého
kurzu celoživotního vzd lávání sociáln -ekonomický management
Provozn -ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brn .
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích
sm nového mistra v elektrárn  D tmarovice, místop edsedy
a lena dozor í rady EZ, a. s., místop edsedy a lena výboru
pro audit EZ, a. s., a absolvováním CIoD (Czech Institute of
Directors) v Praze.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 2 kusy.

Odborový svaz ECHO – len p edsednictva.

Vladimír Kohout
len dozor í rady od 3. 6. 2016 (funk ní období do 3. 6. 2020)

Absolvent Fakulty elektrotechnické Vysokého u ení
technického v Brn .
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích
technického a investi ního editele a p edsedy p edstavenstva



Teplárny Brno, a.s., ekonomického editele a místop edsedy
edstavenstva spole nosti Energetické strojírny Brno, a.s.,

a p edsedy správní rady a statutárního editele spole nosti
Moravská energetická a.s. Ve Skupin EZ pak ve funkci
vedoucího strojního provozu teplárny, vedoucího elektroprovozu
a editele závodu Brno spole nosti EZ – Jihomoravské
elektrárny Brno, k.p., Brno.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 570 kus .

 ESB Elektro, a.s. – p edseda p edstavenstva,
 ESB Rozvad e, a.s. – len p edstavenstva,
 Moravská energetická a.s. – p edseda správní rady
 a statutární editel.

Energetické strojírny Brno, a.s. – místop edseda
a len p edstavenstva,
ESB Montáže, a.s. – místop edseda p edstavenstva,
Moravská energetická a.s. – p edseda p edstavenstva.

Petr Polák
len dozor í rady od 25. 2. 2016 (funk ní období do 25. 2. 2020)

Absolvent Nottingham Trent University (B.I.B.S.) ve Velké Británii –
MBA Senior Executive.
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích
editele IT spole nosti EKO-KOM, a.s., lena dozor í rady

ve spole nostech ESKÝ TELECOM, a.s., a eská pošta, s.p.,
a ve Skupin EZ ve funkci lena a následn  místop edsedy
dozor í rady spole nosti Severo eské doly a.s.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

Josef Suchánek
len dozor í rady zvolený z ad zam stnanc  od 12. 4. 2017,
len dozor í rady – p ímý zástupce zam stnanc

od 23. 1. 2018 (funk ní období do 23. 1. 2022)
Absolvent Odborného u ilišt  ve Znojm , obor strojní záme ník,
St ední pr myslové školy strojní v T ebí i, obor strojírenství,
a pomaturitního studia v Energetickém institutu Státní energetické
inspekce v Praze, obor vodní hospodá ství.
Manažerské a odborné znalosti získal zejména v r zných funkcích
v EZ, a. s. – organiza ní jednotka Vodní elektrárna Dalešice
(strojní záme ník, strojní záme ník – hrázný, vedoucí hrázný –
mistr provozu, vedoucí skupiny vodohospodá ství a stavební).

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

Robert Š astný
len dozor í rady od 29. 9. 2014 (funk ní období do 29. 9. 2018)

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brn .
Manažerské a odborné znalosti získal zejména na Ústavním
soudu R, v ozbrojených silách R, ve vedení Bezpe nosti
silni ního provozu v R a ve strojírenském pr myslu.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 20 kus .

František Vágner
len dozor í rady od 3. 6. 2016 (funk ní období do 3. 6. 2020)

Absolvent Jaderné a fyzikáln  inženýrské fakulty eského
vysokého u ení technického v Praze, oboru jaderná chemie.
Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích

editele, jednatele, generálního editele, místop edsedy
a p edsedy p edstavenstva spole nosti ENVINET a.s. a jako
senior adviser spole nosti NUVIA a.s. Ve Skupin EZ pak
ve funkci vedoucího odd lení technické podpory EZ, a. s.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

 BD ANY s.r.o. – jednatel,
 Perálec 77, s.r.o. – jednatel,
 IFRE a.s. – p edseda správní rady, statutární editel

a jediný akcioná ,
 Denní centrum Barevný sv t, o.p.s. – len správní rady,
 IFRE INDUSTRY a.s. – len správní rady,
 P77 s.r.o. – spole ník a jednatel.

Okresní hospodá ská komora T ebí  –
Místo edseda p edstavenstva,
NUVIA a.s. – p edseda p edstavenstva
a místop edseda p edstavenstva,
AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o. – jednatel,
IFRE FJ s.r.o. – jednatel,
Celostátní služba osobní dozimetrie,s.r.o. /CSOD,s.r.o./ –
jednatel.

Šárka Vinklerová
lenka dozor í rady od 3. 6. 2016 (funk ní období do 3. 6. 2020)

Absolventka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství
Vysoké školy bá ské v Ostrav .
Manažerské a odborné znalosti získala zejména ve funkcích
editelky obchodu a místop edsedkyn  p edstavenstva První

energetická a.s., vedoucí organiza ní složky v R a editelky
obchodu s elekt inou spole nosti KORLEA INVEST, a.s.,
organiza ní složka, a vedoucí organiza ní složky v R
spole nosti Slovenské elektrárne, a.s., lena skupiny Enel Group.

Po et akcií EZ, a. s., k 31. 12. 2017: 0 kus .

 KSV,s.r.o. – jednatel a spole ník.
Slovenské elektrárne, a.s. - organiza ní složka – vedoucí
organiza ní složky,
Slovenské elektrárne eská republika, s.r.o. – jednatel.

Legenda
Sou asná lenství v orgánech mimo Skupinu EZ nebo v p idružených a

spole ných podnicích Skupiny EZ.

Ukon ená lenství v orgánech mimo Skupinu EZ nebo v p idružených

a spole ných podnicích Skupiny EZ v uplynulých 5 letech.


