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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 90 

 
Datum: 11.03.2019 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Pavel Loprais 

Průběh projednávání: 

Mgr. Jiří Knöpfelmacher, ředitel Odboru právního 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 státního podniku 
ČPP Transgas, státní podnik. Objektivním důvodem nominace jsou podle předkladatele zkušenosti 
nominanta z vrcholového managementu a jeho odborné znalosti z obchodu a strojírenství. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve Vládní výbor seznámil se svými cíli v rámci svého možného 
působení v dozorčí radě státního podniku, k nimž patří zejména spolupráce s managementem při 
stanovení a dosažení dlouhodobé strategie, posouzení tržního potenciálu a know how a následná 
pomoc se správným strategickým směřováním a rozvoj rentabilních a eliminace nerentabilních 
činností. Dále se nominant věnoval svým vizím týkajícím se provedení analýzy činnosti státního 
podniku a návrhu optimalizace procesů. V závěru prezentace nominant seznámil Vládní výbor 
s možným potenciálem státního podniku. V rámci pohovoru vedeným členy Vládního výboru byl 
nominant dotázán na význam či přesněji důvody existence státního podniku do budoucna. 
Nominant byl rovněž dotázán na svoji představu o úloze, jíž by měl v dozorčí roli hrát. Další dotazy 
se týkaly personální situace ve státním podniku a diskutována byla i možnost případné 
reorganizace podniku. Nominant posléze zodpověděl dotazy týkající se hlavních oblastí činnosti 
státního podniku a představ o spolupráci s managementem státního podniku. V posledním bloku 
otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů a časové možnosti.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
ČPP Transgas, státní podnik, souhlas.  

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

Jednání skončilo v 10:40 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


