
Členové představenstva 
 
Daniel Beneš 
předseda představenstva od 15. 9. 2011, 

člen představenstva od 15. 12. 2005 

(funkční období do 18. 12. 2021) 

Absolvent Strojní fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě a Brno 

International Business School Nottingham Trent University 

(studium MBA). 

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích 

ředitele úseku nakup, ředitele divize správa a výkonného ředitele 

ČEZ, a. s. 

 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 22 500 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 305 753 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 29. 2. 2020: 305 753 kusů. 

 

▪ Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava – 

člen správní rady 

▪ Svaz průmyslu a dopravy České republiky – 

člen představenstva a 1. viceprezident 

▪ Nadace ČEZ – předseda správní rady 

▪ RELT Investments, a.s. – člen dozorčí rady a jediný akcionář 

▪ Česky svaz zaměstnavatelů v energetice –  

člen představenstva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pavel Cyrani 
místopředseda představenstva od 1. 1. 2020, 

člen představenstva od 20. 10. 2011, 

znovu zvolený s účinností od 22. 10. 2019 

(funkční období do 22. 10. 2023) 

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodni 

obchod, absolvent MBA oboru finance na Kellogg School of 

Management v Evanstonu (USA). 

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve společnosti 

ČEZ, a. s., kde působí od roku 2006 ve funkcích ředitele útvaru 

plánovaní a controlling, ředitele útvaru asset management, pote 

od roku 2011 jako člen představenstva a ředitel divize strategie 

a následně divize obchod a strategie. Před nástupem do společnosti 

ČEZ, a. s., působil ve společnosti McKinsey & Company. 

 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 5 216 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 191 671 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 29. 2. 2020: 191 671 kusů. 

 

▪ CM European Power International B.V. (Nizozemsko) – 

člen představenstva 

 

Michaela Chaloupková 
členka představenstva od 20. 10. 2011 do 21. 10. 2019, 

znovu zvolená s účinností od 1. 1. 2020 

(funkční období do 1. 1. 2024) 

Absolventka Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni 

a Executive Master of Business Administration Program (MBA) 

na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se 

zaměřením na energetiku. 

Manažerské a odborné znalosti získala zejména ve společnosti 

Stratego Invest a.s. (pote i-Tech Capital, a.s.), kde působila 

ve funkci vedoucí odděleni controllingu a místopředsedkyně 

představenstva, a dále v ČEZ, a. s., na řídících pozicích v oblasti 

nákupu a personalistiky. 

 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 21. 10. 2019: 1 410 kusů. 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 1 410 kusů 

(k uvedenému datu nebyla členkou představenstva). 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 21. 10. 2019: 180 000 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 185 671 kusů 

(k uvedenému datu nebyla členkou představenstva). 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 29. 2. 2020: 185 671 kusů. 

 

▪ Nadace ČEZ – členka dozorčí rady 

▪ Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ – předsedkyně 

dozorčí rady 

▪ Nadační fond Revenium – členka správní rady 

▪ Odyssey, z.s. – členka správní rady 

 

 
 
 
 
 
 



Martin Novák 

člen představenstva od 21. 5. 2008, 

znovu zvolený s účinností od 24. 5. 2020 

(funkční období do 24. 5. 2024), 

místopředseda představenstva 

od 20. 10. 2011 do 31. 12. 2019 

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy 

ekonomické v Praze, oboru mezinárodni obchod a obchodní 

právo. V roce 2007 absolvoval Executive Master of Business 

Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, 

University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. 

Od roku 1996 je členem Komory daňových poradců ČR. 

Manažerské a odborné znalosti získal zejména během svého 

takřka desetiletého působeni v oblasti zpracovaní ropy a výroby 

a distribuce paliv. Působil v manažerských pozicích v celosvětové 

centrále ropné společnosti ConocoPhillips v americkém 

Houstonu a také v regionální centrále v Londýně. Dále 

pracoval ve společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., 

kde ve funkci finančního ředitele odpovídal za region střední 

a východní Evropy (v teto pozici rovněž zastával různé funkce 

statutárních zástupců regionálních poboček ConocoPhillips), 

a ve funkci ředitele úseku účetnictví ČEZ, a. s. 

 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 11 600 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 161 096 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 29. 2. 2020: 161 096 kusů. 

 

▪ Burza cenných papírů Praha, a.s. – člen dozorčí rady 

 

Tomáš Pleskač 
člen představenstva od 26. 1. 2006 

(funkční období do 29. 1. 2022), 

místopředseda představenstva od 26. 6. 2017 do 31. 12. 2019 

Absolvent Provozně-ekonomické fakulty Vysoké školy 

zemědělské v Brně, titul MBA získal na Prague International 

Business School. 

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích finančního 

ředitele společnosti Severomoravská energetika, a. s., ekonomického 

náměstka a zástupce ředitele Jaderné elektrárny Dukovany. 

 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 6 000 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 192 329 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 29. 2. 2020: 192 329 kusů. 

 

▪ Akcez Enerji A.S. (Turecko) – místopředseda představenstva 

▪ Akenerji Elektrik Uretim A.S. (Turecko) – místopředseda 

představenstva 

▪ CM European Power International B.V. (Nizozemsko) – 

předseda představenstva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ladislav Štěpánek 
člen představenstva od 27. 6. 2013 

(funkční období do 28. 6. 2021) 

Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učeni technického 

v Praze. 

Manažerské a odborné znalosti získal zejména ve funkcích 

ředitele kanceláře generálního ředitele a představenstva a ředitele 

útvaru palivový cyklus ČEZ, a. s. 

 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 16 934 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 150 740 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 29. 2. 2020: 150 740 kusů. 

 

▪ Správa uložišť radioaktivních odpadů – člen rady 

 

Bohdan Zronek 
člen představenstva od 18. 5. 2017 

(funkční období do 18. 5. 2021) 

Absolvent Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učeni 

technického v Praze a rozvojového programu InterLeaderR 2012. 

Manažerské a odborné znalosti získal v různých funkcích 

v Jaderné elektrárně Temelín, kam nastoupil po ukončeni ČVUT. 

Naposledy působil na pozicích ředitele útvaru bezpečnost 

ČEZ, a. s., a ředitele Jaderné elektrárny Temelín. Působí jako člen 

Board of Management v organizaci World Nuclear Association 

a je presidentem Nuclear Safety Advisory Committee společnosti 

MVM (vlastník provozované elektrárny Paks). 

 

Počet akcii ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 2 890 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 31. 12. 2019: 97 479 kusů. 

Počet opci na akcie ČEZ, a. s., k 29. 2. 2020: 97 479 kusů. 

 

▪ Správa uložišť radioaktivních odpadů – místopředseda rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

▪ Současna členství v orgánech mimo Skupinu ČEZ 

nebo v přidružených a společných podnicích Skupiny ČEZ 

▪ Ukončena členství v orgánech mimo Skupinu ČEZ 

nebo v přidružených a společných podnicích Skupiny ČEZ v uplynulých 5 letech 


