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Nowy dyrektor spółki ČEZ zmienia strukturę organizacyjną, redukuje kierownictwo 
firmy energetycznej 

 
Zarząd ma dwóch nowych członków 

 
Rada nadzorcza spółki w dniu dzisiejszym powołała dwóch nowych członków zarządu 
ČEZ i rozpatrzyła wniosek nowego prezesa zarządu i dyrektora generalnego spółki 
ČEZ, pana Daniela Beneša, dotyczący zmiany struktury organizacyjnej spółki, 
obowiązującej od 1 stycznia 2012. Chodzi o pierwszy krok, który zwiększy 
efektywność i uprości zarządzanie liniowe firmą na najwyższym poziomie, oraz 
przygotuje Grupę ČEZ do konsolidacji działalności i spółek - córek. Dalsze 
uefektywnienie i redukcja liczby dywizji i najwyższych stanowisk menedżerskich 
nastąpi w połowie przyszłego roku, kiedy z obecnych 11 dywizji zostanie 8, 
ewentualnie 9. 
 
Michaela Chaloupková i Pavel Cyrani nowymi członkami zarządu 
 
Nowymi członkami zarządu spółki od dzisiejszego dnia stają się Michaela Chaloupková, 
obecna dyrektor działu zakupów, oraz Pavel Cyrani, dyrektor niedawno utworzonej dywizji 
strategii. Po niemal 14 latach w zarządzie największej czeskiej firmy energetycznej znów 
zasiądzie kobieta. Zarząd spółki ma zatem pełną liczbę siedmiu członków. Oprócz tego 
potwierdzono członkostwo na następną kadencję obecnych członków zarządu Vladimíra 
Hlavinki i Martina Nováka.  
 
Redukcja liczby dywizji, konsolidacja wydziałów i spółek-córek 
 
Ze skutkiem od 1 stycznia 2012 nastapią poniższe zmiany: 

• Rozwiązanie dywizji dyrektora wykonawczego i stanowiska dyrektora 
wykonawczego.  

• Podporządkowanie dywizji administracja i personalistyka dyrektorowi dywizji finanse. 
Połączenie służb wspomagających stworzy podstawy dla wybudowania jednego 
centrum usług wspólnych Grupy ČEZ do połowy przyszłego roku.  

• Podporządkowanie dywizji dystrybucji dyrektorowi dywizji international. Za granicą 
posiadamy przede wszystkim spółki dystrybucyjne, ten pierwszy krok zapewni lepsze 
przenoszenie najlepszej praktyki między spółkami dystrybucyjnymi w kraju i za 
granicą. W połowie przyszłego roku dojdzie do reorganizacji struktury i 
prawdopodobnie również nazwy tej dywizji.  

• Włączenie działu fuzje i akwizycja do dywizji international.  
W okresie redukcji zakupów nowych zagranicznych aktyw optymalne jest połączenie 
działań w zakresie akwizycji z zarządzaniem naszymi zagranicznymi udziałami 
majątkowymi. 

• Utworzenie dywizji zakupy.  
Definitywna centralizacja wszystkich procesów zakupowych w ramach jednej 
jednostki organizacyjnej, włącznie z zakupami paliw, albowiem w tym zakresie są 
nadal duże możliwości dalszych oszczędności w ramach Grupy ČEZ. 

 
Zmiana w Radzie Nadzorczej 
 
Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Martin Říman poinformował o 
rezygnacji ze stanowiska członka  rady nadzorczej oraz z funkcji członka komitetu ds 
audytu, a to ze skutkiem od 20.12.2011. 


