
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 82 

 
Datum: 21.08.2018 
Čas: 12:30 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Martin Frélich 

Průběh projednávání: 

JUDr. Igor Fojtík, ředitel Odboru zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva 
průmyslu a obchodu, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro 
personální nominace s návrhem ministryně průmyslu a obchodu jmenovat nominanta na pozici 
člena dozorčí rady obchodní korporace ČEPS, a.s. Objektivním důvodem nominace je skutečnost, 
že nominant disponuje odbornými znalostmi v oblasti ekonomiky a je ředitelem Výzkumného 
ústavu pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR. 

Ve své úvodní prezentaci nominant nejprve zrekapituloval svoji předchozí profesní kariéru. 
Představil obchodní korporaci, do jejíž dozorčí rady byl nominován, seznámil členy Vládního 
výboru s její historií a nastínil hlavní výzvy, jimž by měla obchodní korporace čelit v nejbližších 
letech. V závěru své prezentace nominant upřesnil, s jakými cíli a s jakými představami by do 
dozorčí rady obchodní korporace vstupoval. V průběhu hodnotícího pohovoru nominant čelil 
otázkám týkajícím se jeho dosavadní profesní kariéry, zejména byl dotázán na jeho zkušenosti 
s vedením týmu zaměstnanců a na jeho favoritní pracovní pozici v rámci profesní minulosti. 
Nominant rovněž zodpověděl otázky týkající se možností financování nových projektů 
a aktualizace státní koncepce, a následně byl dotázán na možné ustavení strategického výboru při 
dozorčí radě obchodní korporace. Další otázky směřovaly do tématu vývoje a dopadů 
decentralizace zdrojů, a to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů. Na otázku, zda byl nominant v minulosti 
objektem negativních zpráv v médiích nominant odpověděl záporně.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
obchodní korporace ČEPS, a.s., souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 13:00 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


