
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 84 

 
Datum: 08.10.2018 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. et Ing. René Neděla 

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 volné 
místo člena dozorčí rady obchodní společnosti ČEPS, a.s. JUDr. Fojtík uvedl nominanta jako 
zkušeného odborníka v oblasti regulace elektroenergetiky, který od září 2018 zastává pozici 
náměstka ministryně průmyslu a obchodu pro řízení sekce surovin a energetiky.  

Ve své úvodní prezentaci nominant nejprve představil společnost, do jejíž dozorčí rady je 
nominován, a podrobněji pohovořil zejména o mezinárodní spolupráci v rámci propojených 
přenosových soustav. Dále pak nominant seznámil členy Vládního výboru s přehledem výsledků 
hospodaření společnosti za roky 2015 – 2017 a s úkoly společnosti v nejbližší budoucnosti, na 
jejichž realizaci by jako člen dozorčí rady chtěl taktéž dohlížet. Následoval pohovor s členy 
Vládního výboru, při němž byl dotazován na své hlavní úspěchy a neúspěchy v  profesní kariéře. 
Nominant dále odpověděl na otázku týkající se jeho dosavadních zkušeností s vedením lidí na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu a zamýšlel se nad otázkou, zda se on sám považuje spíše za 
pedagoga či za praktika. Poté se diskutovalo nad výhodami a nevýhodami strategické pozice 
České republiky z hlediska tranzitu a nad největšími současnými problémy společnosti ČEPS. 
V závěru se nominant zamyslel nad otázkou, zda by mohlo dojít ke konfliktu zájmů mezi jeho 
pozicí náměstka na Ministerstvu průmyslu a obchodu a pozicí člena dozorčí rady společnosti, v níž 
jediným akcionářem je Česká republika, která výkon akcionářských práv vykonává prostřednictvím 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
obchodní společnosti 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 18:35 h. 

Zapsala: Mgr. Eva Hanušová v.r.      Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
               v.z. tajemníka výboru           předsedkyně výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


