Pavel Šrámek

Dotazník k výběrovému řízení na člena
dozorčí rady Plzeňské Teplárenské, a.s.
Milé pirátské kolegium,
mám velkou radost z toho, že na dozorčí rady městských společností jsme vypsali
historicky první veřejné výběrové řízení. Je to milník v městských firmách,
plzeňské politice a hlavně v občanské společnosti našeho krásného města. Níže dokládám
odpovědi na otázky dotazníku k výběrovému řízení.

1. Do jaké dozorčí rady byste rád kandidoval?
Dozorčí rada Plzeňské Teplárenské, a.s.

2. Proč se hlásíte do dané dozorčí rady?
Chci kontrolovat činnost strategického podniku města Plzně, který, ač většinově
vlastněn Plzní, strategicky ovládá konglomerát Daniela Křetinského z důvodu pochybně
nastavených smluv o fúzi Plzeňské Teplárenské a Plzeňské Energetiky. Chci dohlédnout
na konaní představenstva Plzeňské Teplárenské vůči svým zákazníkům/občanům.
Zvláště u firmy, jejíž hlavní podnikáním je dodávání tepla je kontrola velmi důležitá.
Nechci dopustit, aby se společnost, mající takovou strategickou komoditu a dominantní
téměř monopolní pozici na trhu, zneužívala svou pozici k nesmyslnému až hamižnému
zdražování tepla pro účely vlastního zisku.

3. Proč si myslíte, že jste vhodný pro vykonávání funkce člena
dozorčí rady v dané společnosti?
Jsem Pirát srdcem i duší. Nemíním se vzdát svého přesvědčení o
transparentnosti městských firem. Mám zkušenosti s řízením firmy. Společností
Plzeňská Teplárenská se zabývám už více než rok. U Pirátů jsem jako první upozornil na
naprosto špatné, ocenění Spalovny Chotíkov prostřednictvím výnosové metody. Baví mě
účetnictví a controling. Mám velmi dobré analytické schopnosti. Přál bych si pravidelně
informovat veřejnost a klub Pirátů o dění ve společnosti. Chci s klubem projednávat
koordinaci možného mediálního výstupu. Jsem srozuměn s revidovaný odpadovým
zákonem, který má podle plánu vejít v platnost v roce 2020, který zásadně změní
postavení Spalovny Chotíkov v Plzeňském kraji.

4. Jakým způsobem hodláte ve funkci pracovat? Jaké cíle si
stanovujete pro svou funkci v dozorčí radě? Na jakou oblast
činnosti společnosti se chcete v rámci dozorčí rady zaměřit?
Hodlám Plzeňskou Teplárenskou, a.s. důkladně kontrolovat, a to v rámci všech
rozhodnutí týkající se její činnosti. Mým cílem bude společnost udělat více
transparentní. Budu pečlivě informovat zastupitelský klub Pirátů a nechci dopustit
zdražení tepla až o 5 procent. Je pro mě velmi důležité, aby lidé neutráceli více peněz
za teplo pouze pro to, že minulé zastupitelstvo se vzdalo strategického řízení tohoto
podniku. Chci se zaměřit na oblast výroby tepelné energie, výrobu elektrické energie,
rozvod tepelné energie a obchod s elektřinou, abych mohl posoudit, že ceny tepla a
elektřiny v budoucnu stanovené Plzeňskou Teplárenskou, a.s., jsou adekvátní výrobě
a distribuci těchto komodit. Dále bych se chtěl zaměřit na podnikání Spalovny
Chotíkov a ověřovat, zda nezneužívá svého dominantního postavení na trhu
s odpady.

5. Jaké máte zkušenosti z oblasti správy majetku, řízení podniku
nebo práva?
Vedu realitní společnost INES Reality s.r.o. V rámci této aktivity si sám spravuji
účetnictví, přičemž vyplňuji každoročně daňové přiznání. Aktivně se věnuji
problematice financování firem. Jsem studentem Právnické fakulty Západočeské
univerzity.

