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Přehled členů nominovaných za Piráty
Doprava
Správa železnic, člen správní rady
Ing. Jan Lička je projektový manažer logistiky, specializuje se na mobilitu a nové technologie. Na Janu
Ličkovi oceňujeme, že se věnuje nejen železnici, ale i ostatním druhům přepravy, takže má srovnání a
nadhled. Jde o přímou nominaci gestora v oblasti dopravy na základě usnesení poslaneckého klubu, aby
měl gestor přímý kontakt s exekutivou. Je členem Pirátů.
Životopis

Státní fond dopravní infrastruktury, místopředseda dozorčí rady
Mgr. Jindřich Lechovský pracuje jako advokát a statutární orgán společnosti, která je insolvenčním
správcem. Osvědčil se v předchozí nominaci za Piráty v městské firmě Pražská plynárenská, a.s. Zde
pomohl snížit výdaje na odměny vedoucích představitelů, zasadil se o transparentní fungování
společnosti a podílel se také na korporátních změnách v souvislosti se zjištěnými nedostatky. Vybrali
jsme ho na základě výběrového řízení prvotně do Správy železnic, ale kvůli právním důvodům na straně
původního nominanta proběhla po konzultaci s ministrem dopravy výměna. Není členem Pirátů.
Životopis bude doplněn

České dráhy, člen dozorčí rady
Ing. Petr Šlegr vystudoval softwarové inženýrství na ČVUT FEL, poté vyučoval na ČVUT FEL a TU
Liberec. V nečetných volných chvílích vypomáhá jako strojvůdce.
Za svou kariéru působil na MD, v Českých drahách, Správě železnic i Úřadu vlády. Založil spolek Centrum
pro efektivní dopravu (CEDOP), který za více než deset let své existence mimo jiné přispěl k
perspektivnímu vnímání železnice u českých politiků a přesvědčení o potřebě vysokorychlostní železnice
u nás. Není členem Pirátů.
Životopis bude doplněn

Místní rozvoj
Státní fond podpory investic, člen dozorčí rady
Ing. Šimon Barczi MDP je inženýrem ekonomie, v dozorčí radě se věnuje především digitalizaci
fungování fondu. Šimon má zkušenosti z rozjížděním inovativního byznysu i s poradenstvím ve
významných obchodních společnostech. Nominace pokračuje z minulého volebního období. Je členem
Pirátů.
Životopis

Zemědělství
Lesy ČR, s.p., člen dozorčí rady
Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D. je dlouhodobě vedoucím resortního týmu zemědělství, vystudoval (mimo
jiné) lesnictví na ČZU (titul Ing. a Ph.D.). Působí jako akademik se zaměřením na ekologii dřevin a 8 let
spoluvlastní firmu zabývající se poradenstvím v oblasti životního prostředí. 10 let působí v zemědělském
a lesnickém sektoru a zabývá se rozvojem ekologického zemědělství. Je členem Pirátů.
Životopis

Budějovický Budvar, n.p., člen dozorčí rady
Mgr. Lukáš Zdvihal je advokát zaměřený na korporátní právo, správu a známkové právo. Již ve své
diplomové práci se věnoval sporu pivovaru s tvůrcem „piva“ Anhauser Busch. Má k pivovaru osobně
velmi blízko (oba jeho rodiče v pivovaru pracovali, on sám zde byl na praxi). Není členem Pirátů.
Životopis

Povodí Moravy, s.p., člen dozorčí rady
Mgr. Ing. Ján Bahýľ je advokátem zaměřujícím se na právo územního rozvoje a spolupráci s
municipalitami. Vzhledem k jeho dlouhodobé spolupráci na projektu ZÚR JmK zná velmi dobře teritorium
povodí a problémy na ose podnik-municipality. Není členem Pirátů.
Životopis

Povodí Vltavy, s.p., člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Popela, Ph.D. je chemik specializující se na výzkum kvality vody. Projektový manažer se
zkušeností z dozorčí rady Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (možný střet zájmů prověřen a
vyloučen). Není členem Pirátů.
Životopis

Povodí Labe, s.p., člen dozorčí rady
Bc. Lukáš Blažej je členem na přímou nominaci poslaneckého klubu. Lukáš je vedoucí resortního týmu
Životní prostředí, právník specializující se na právo životního prostředí, komunální zastupitel a aktivista.
Je členem Pirátů.
Životopis

Povodí Ohře, s.p., člen dozorčí rady
Ing. Vít Rous je vodohospodář s dlouholetou zkušeností v oblasti přírodě blízkých vodohospodářských
řešení, kořenových čističek, retenčních opatření ad. Je členem Pirátů.
Životopis

Povodí Odry, s.p., člen dozorčí rady
Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA je odborníkem na management, podnikové finance a projektové řízení.
Je členem Pirátů.
Životopis

Vinařský fond, člen dozorčí rady
Ing. Jan Borák, Ph.D. je vzděláním ekonom z České zemědělské univerzity, kde obhájil disertační práci
na téma Postavení ČR v rámci evropského a světového trhu s vínem, v minulosti provozoval v Praze
vinárnu, do které dovážel vína z Moravy a dokáže posoudit efektivitu vynaložených prostředků za
propagaci vín. Jde o přímou nominaci odborníka na základě doporučení gestora zemědělství Radka
Holomčíka a bývalého vedoucího nominačního týmu Tomáše Martínka — s ohledem na nedostatek času
pro konání výběrového řízení vzhledem ke lhůtám vyhlášeným volební komisí Poslanecké sněmovny.
Není členem Pirátů.
Životopis

Státní zemědělský intervenční fond, předseda dozorčí rady
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. je přímým nominantem za poslanecký klub. Specifikem funkce totž
je, že ji ze zákona musí vykonávat poslanec. Z koaliční porady vyplynula možnost dohody, aby tuto roli
získali Piráti, a Jakub se tuto příležitost po poradě s klubem a na doporučení našich expertů, kteří se
SZIF věnovali, rozhodl využít. Jakubovým úkolem bude podílet se na dohledu nad fungováním fondu v
souladu se zákonem, zejména v oblastech transparentnosti dotací, řešení střetu zájmů, kde se zde již
dříve angažoval, a v oblasti digitalizace a snížení nákladů na vendor lock a papírovou komunikaci. Jako
právník přispěje k tomu, aby platební agentura SZIF obstála v legislativně náročném prostředí a naopak
zjednodušila administrativu žádostí pro zemědělce. Jakub se také zajímá o programy zdravé výživy a
ekologická zlepšení. Přímá domluva s kolegy na formátu další spolupráce zajišťuje, aby Jakub měl na
tuto novou roli dostatečný prostor a čas. Je členem Pirátů.
Životopis

Finance
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., člen dozorčí rady
Mgr. David Satke vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Prošel několika advokátními
kancelářemi, ve kterých se věnoval převážně obchodnímu a korporátnímu právu a financování
obchodních společností a projektů. V současnosti pracuje jako společník v advokátní kanceláři Satke &
spol. Ve společnosti EGAP se chce soustředit především na kontrolu toho, aby nedocházelo k uzavírání
nevýhodných smluv, které nakonec zaplatí daňoví poplatníci, jak se bohužel často v minulosti stávalo u
společností vlastněných státem. Je členem Pirátů
Životopis

Česká exportní banka, a.s., člen dozorčí rady
Ing. Ivan Duda je seniorním výkonným manažerem se zkušenostmi z vrcholového managementu a
statutárních orgánů bank a obchodních společnosti. Zabýval se restrukturalizací a optimalizací středně
velkých společností v České republice a na Slovensku. Zaměřoval se zejména na zlepšení výkonnosti a
standardizaci vnitřních procesů včetně digitalizace. Má praktické zkušenosti s řízením rizik, financí a
provozu či s nastavením nejlepších standardů Corporate Governance. Chce se soustředit především na
zefektivnění fungování České exportní banky a pomoci ji vyvést ze stávající stagnace. Není členem
Pirátů
Životopis

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Martínek podniká v oboru internetového marketingu. Působí v rámci doktorského studijního
oboru Informační management na Katedře informačního inženýrství Provozně ekonomické fakulty ČZU v
Praze, kde se věnuje e-governmentu, ekonomii a systémové integraci — včetně rozvoje univerzitního IS i
největší Virtuální univerzity třetího věku. Jako poslanec působil mimo jiné v Kontrolním výboru,
Rozpočtovém výboru, Podvýboru pro e-government, Podvýboru pro ICT, telekomunikace & digitální
ekonomiku či jako místopředseda Podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Má
zkušenosti s implementací, rozvojem, správou i hodnocením jakosti IS a webových aplikací. V dozorčí
radě se chce soustředit na efektivitu rozvoje i hospodaření a transparentnost fungování SPCSS. Je
členem Pirátů.
Životopis

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, člen dozorčí rady
Ing. Jakub Backa pracuje jako advokát a insolvenční správce se zvl. povolením. Ve své praxi se zabývá
zejména obchodním a insolvenčním právem. Má praktické zkušenosti s restrukturalizacemi, správou
majetku a řízením podniku, včetně kontrolní činnosti a provádění due dilligence. Při působení v dozorčí
radě by se rád soustředil zejména na právní a ekonomické otázky fungování SPCSS. Je členem Pirátů.
Životopis

Národní rozvojová banka, člen dozorčí rady

Energetika
ČEPS a.s., člen dozorčí rady
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. je zkušeným odborníkem, který se léta věnuje energetice, speciálně oblasti
regulace. Pracoval na Energetickém regulačním úřadě ve vedoucích pozicích, naposledy jako člen rady
do roku 2020. Od roku 2010 působí na ČVUT jako vědecký pracovník v oboru ekonomika energetiky. V
tomto oboru v současné době podniká jako konzultant. Od roku 2021 je řádným členem rozkladové
komise Energetického regulačního úřadu. Věří, že může získané zkušenosti v energetice ze soukromého
i státního sektoru zúročit ve prospěch všech spotřebitelů. Není členem Pirátů.
Životopis

ČEZ a.s., člen dozorčí rady
Bc. Janusz Konieczny působil nejdříve během studia jako novinář a následně sedm let do roku 2018
jako analytik Nadačního fondu proti korupci. V letech 2018-2021 pracoval jako protikorupční analytik
Poslaneckého klubu Pirátů a v roce 2022 nastoupil jako externí poradce ministra pro místní rozvoj Ivana
Bartoše, kde se věnuje zejména tématům protiruských sankcí, veřejných zakázek, auditu střetu zájmů či
protikorupčních zákonů (například ochraně oznamovatelů).
Věnuje se zejména analýzám kauz výrazného ekonomického dosahu v oblasti energetiky, zemědělství, IT
či zdravotnictví. V minulosti se zabýval závažnými tématy jako jsou například zneužívání střetu zájmů
expremiérem Andrejem Babišem, kauzy ruských oligarchů, podezřelé převádění majetku v kauze
Bohemia Energy, podezřelé nákupy ochranných pomůcek v době pandemie covid-19, podezřelé zakázky
a falšování účetnictví v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, nelegální těžba uhlí v Dolu Nástup
Tušimice, kauza informačního systému pro výplatu sociálních dávek, kauzy pražského Dopravního
podniku, podezřelá a blesková reorganizace policie, nelegální kupčení s hlasy ve vyloučených lokalitách,
investigativní zpracování nelegálního hazardu, neprůhledné přidělování dotací pro veřejnou dopravu.

Řešil také kauzy České pošty, Čapího hnízda, úplatků při změnách územního plánu či úplatků ze strany
inspektorů práce ad. Není členem Pirátů.
Životopis

ČEZ ESCO a.s., člen dozorčí rady
Václav Vislous, MSc. je projektovým manažerem. Vystudoval ekonomii na UK v Praze a manažerskou a
finanční ekonomii na HEC v Paříži. Věnuje se otázkám udržitelné mobility, moderní energetiky a
ekonomické konkurenceschopnosti. Je zastupitelem na Praze 9. Od roku 2014 se podílí na vedení
rodinné mezinárodní skupiny vyrábějící nábytek. Nyní se také v pozici technického ředitele podílí na
startupu, který chce zásadně pomoci v boji proti klimatické změně. Rád by do státních firem přinesl větší
průhlednost, podpořil inovace a schopnost přizpůsobit se měnícímu prostředí. Je členem Pirátů.
Životopis

Elektrárna Dukovany II a.s., člen dozorčí rady
Ing. Petr Třešňák v roce 2022 nastoupil na pozici náměstka Ministra průmyslu a obchodu. Jako vedoucí
resortního týmu Pirátů pro oblast obchodu a průmyslu stojí za koaličním programem Pirátů Mozkovna
místo montovny, v němž je kladen důraz na propojování byznysu s akademickou a veřejnou sférou,
digitalizaci, inovace a transformaci na průmysl a energetiku šetrnou k životnímu prostředí, změnu
klimatu a udržitelný rozvoj. Je garantem pirátského programového bodu energetika.
Vystudoval studijní obor Technická ekologie na Katedře energetiky a ekologie, kde se věnoval převážně
obnovitelným zdrojům a jejich nasazení v prostředí ČR. Po absolvování fakulty zakotvil v odvětví jaderné
energetiky. V roce 2014 byl ve zvolen volbách do zastupitelstev obcí a stal se místostarostou
Mariánských lázní. V roce 2015 se stal se starostou. Od roku 2017 do roku 2021 působil jako poslanec
za Karlovarský kraj. Je členem Pirátů.
Životopis

OTE a.s., člen dozorčí rady
Jan Ondřich, MSc. se celý profesní život věnuje energetice. Pracoval jako konzultant pro velké
energetické společnosti, investory a finanční instituce například v Německu a Anglii. Vystudoval London
School of Economic and Political Science. V současné době působí ve společnosti Amper Asset
Management, která rozvíjí obnovitelné zdroje zejména v Polsku. Za Piráty působil v dozorčí radě PRE
holding a.s. Své odborné znalosti využije při podpoře reformy obchodování s energií s cílem zlepšení
podmínek pro obnovitelné zdroje. Není členem Pirátů.
Životopis

DIAMO, s.p., člen dozorčí rady
JUDr. Martin Karim je zkušený právník, vlastník společnost CFA partners s.r.o., která poskytuje daňové
poradenství. Pracuje v ČSSZ jako právník metodik. Vedle toho je členem výboru pro audit ve
středočeských nemocnicích a členem komise pro majetek středočeského kraje. Působí také jako
pirátský předseda místního sdružení Mníšecko a Dolní Berounka. Má 24 let praxe a zkušeností s
výkonem práva, finančním řízením podniků, auditem a účetnictvím. Jeho vize je zajistit řádné a
transparentní fungování dozorčí rady, neboť v současné pandemické situaci a hospodářské krizi
důležitost správné kontroly ještě vzrostla. Je členem Pirátů.
Životopis

Zdravotnictví
VZP ČR, člen správní rady jmenovaný vládou ČR
Bc. Josef Pavlovic pracuje jako náměstek ministra zdravotnictví, aby ve spolupráci s ním pracoval na
naplnění programového prohlášení vlády. Do této pozice se dostal zejména díky bohatým zkušenostem z
posledního volebního období. Od listopadu 2017 působil jako asistent poslance Petra Třešňáka,
místopředsedy zdravotnického výboru v letech 2017-2021. V této době měl možnost propracovat se až
do role vedoucího resortního týmu pro zdravotnictví Pirátské strany.
Kromě jiných témat se ve zdravotnictví věnoval především oblasti elektronizace a OpenDat. Na základě
intenzivní činnosti ve zdravotnické politice a resortním týmu mu Česká pirátská strana svěřila roli
hlavního garanta přípravy volebního programu pro Zdravotnictví za Piráty. Mimo to byl autorem či
spoluautorem více bodů celého programu. Je členem Pirátů.
Životopis

VZP ČR, člen správní rady
Michal Bláha je uznávaným odborníkem na otázky v oblasti digitalizace a informatiky. Je také členem
pirátského teamu pro Informatiku. Aktivně se podílel na tvorbě volebního programu v oblasti
digitalizace, částečně také oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Pomáhal Pirátům s projektem
Občanská sněmovna jako projektový manager v roce 2018 a je zakladatelem a ředitelem HlidacStatu.cz,
kde aktivně spolupracuje se státem a municipalitami v oblasti open dat. Pomáhal MV ČR a Digitálnímu
zmocněnci vlády s projektem Digitální Česko (do listopadu 2019), byl zodpovědný za připravovaný
Standard digitální služby a za některé sdílené služby. Má za sebou 25 let podnikání v IT, českých i
zahraničních startupech. Ve VZP se chce zaměřit na oblast efektivity, transparentnosti a digitální
transformace, vendor-lock nebezpečí v IT a souvisejících otázkách a zasadit se o pro-zákaznický
přístupu VZP ke klientům. Není členem Pirátů.
Životopis

VZP ČR, členka správní rady
MDDr. Bára Malíková je zubní lékařka, vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na
univerzitě nadále působí, v rámci Stomatologické kliniky vede oddělení preklinického zubního lékařství.
Také dva roky pracovala jako analytik pro zdravotnictví poslaneckého klubu Pirátů ve Sněmovně, byla
spoluautorkou několika programových bodů v této oblasti pro sněmovní volby 2021. V rámci působení ve
správní radě VZP se chce zaměřit primárně na využití dat při řízení dostupnosti a kvality stomatologické
péče, jelikož právě segment stomatologie se pravidelně objevuje na prvních příčkách v objemu stížností
pojištěnců na nedostupnost péče. Věnovat se chce i nastavení preventivní péče v této oblasti. Je
členkou Pirátů.
Životopis

VZP ČR, místopředseda dozorčí rady a člen rozhodčího orgánu
Mgr. Jan Novák se pohybuje v oblasti klinického výzkumu, zejména pak telemedicínských intervencí. Má
zkušenosti z akademické i soukromé sféry, působí jako výzkumný analytik a konzultant. Poslední 2 roky
se jako analytik pro oblast zdravotnictví Poslaneckého klubu Pirátů snažil o aplikaci politických
rozhodnutí založených na datech a evidenci. Má poměrně unikátní vhled kombinující zkušenosti z
politiky, zdravotnické reality a klinického výzkumu. Jako člen dozorčí rady považuje za klíčové
reprezentovat každého pojištěnce, jako zásadní problém pak vidí nedostupnost zdravotní péče, chce aby
VZP dostupnost aktivně sledovala a snažila se o její zajištění všem pojištěncům. Stejně tak se věnuje

problematice prevence, kde vnímá stále dost rezerv pro zlepšení, což dokládá i poslední nález NKÚ.
Není členem Pirátů.
Životopis

Vnitro
NAKIT, člen správní rady
Ing. Tomáš Zmuda je IT projektový manažer se zaměřením na vývoj systémů pro řízení letového provozu.
Aktuálně uvolněn pro výkon veřejné funkce, konkrétně jako místopředseda Výboru pro digitalizaci a
chytrý kraj a předseda Výboru pro zdravotnictví Středočeského kraje. Jeho prioritou je transparentní
hospodaření s veřejnými financemi, digitalizace a robotizace procesů ve státní správě. V rámci Pirátů
vede krajský expertní tým digitalizace a smart city a je členem resortních týmů informatika a
zdravotnictví. Je členem Pirátů.
Životopis

NAKIT, člen dozorčí rady
JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D. je advokátem působícím v mezinárodní advokátní kanceláři, kde se věnuje
primárně otázkám práva informačních a komunikačních technologií. Pravidelně přednáší na právnických
fakultách a zasazuje se o transparentní řízení podniků. Není členem Pirátů.
Životopis

NAKIT, člen správní rady
Ing. Lukáš Černohorský působí jako Solution Architect v softwarové firmě zaměřené na měření a řízení
energetických síti, v letech 2017-2021 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, kde byl
místopředsedou Kontrolního výboru a členem výboru pro Evropské záležitosti. V rámci Pirátů je členem
resortního týmu Průmysl a obchod, resortního týmu Evropa, zahraničí, obrana a resortního týmu
Zdravotnictví. Je členem Pirátů.
Životopis

Česká pošta, člen dozorčí rady
Mgr. Filip Hajný je zkušený advokát, který s Pirátskou stranou spolupracuje na mnoha různých kauzách
a projektech od roku 2012. Zaměřuje se především na obchodní a informační právo a v těchto oblastech
dosáhl výrazných soudních úspěchů.
Dříve působil jako projektový manažer na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde navrhl a uvedl do praxe
univerzální systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Od roku 2011 je členem správní rady
obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale, která je významným poskytovatelem sociálních a
souvisejících služeb v Praze a Středočeském kraji. V dozorčí radě České pošty se chce soustředit na
optimalizaci práce s daty a informacemi s cílem přispět ke zvýšení zákaznické spokojenosti a zlepšení
hospodaření státního podniku. Není členem Pirátů.
Životopis

Přehled o výši odměn*
Doprava

Odměna

Místopředseda dozorčí rady Státní fond dopravní infrastruktury

10 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Správa železnic

cca 40 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady České dráhy

Místní rozvoj
Člen dozorčí rady Státní fond podpory investic

Zemědělství
Člen dozorčí rady Lesy ČR, s.p.

20 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Budějovický Budvar, n.p.

15 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Povodí Moravy, s.p.

15 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Povodí Vltavy, s.p.

15 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Povodí Labe, s.p.

15 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Povodí Ohře, s.p.

15 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Povodí Odry, s.p.

15 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Vinařský fondu
Předseda dozorčí rady Státní zemědělský intervenční fond

15 000 Kč/měs.

Finance
Člen dozorčí rady Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Nezveřejněno

Člen dozorčí rady Česká exportní banka, a.s.

35 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Státní pokladna
Člen dozorčí rady Národní rozvojová banka

Energetika

23 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady ČEPS, a.s.
Člen dozorčí rady ČEZ, a.s.

50 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady ČEZ ESCO, a.s.

10 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady Elektrárna Dukovany II, a.s.

10 000 Kč/měs.

Člen dozorčí rady OTE, a.s.
Člen dozorčí rady DIAMO, s.p.

Zdravotnictví
Člen správní rady VZP ČR

10 000 - 30 000
Kč/měs.

Místopředseda dozorčí rady VZP ČR

12 500 - 27 500
Kč/měs.

Vnitro
Člen správní rady NAKIT
Člen dozorčí rady NAKIT
Člen dozorčí rady Česká pošta
* přehled o výši odměn pro jednotlivé státní firmy postupně doplňujeme

