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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 82 

 
Datum: 21.08.2018 
Čas: 10:40 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Václav Pech 

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 státního podniku ČPP Transgas, s.p. Objektivním důvodem nominace je 
kompetence nominanta vykonávat pozici člena dozorčí rady společnosti s ohledem na skutečnost, 
že nominant je specialistou v oblasti nakládání s majetkem státu.    

Ve své úvodní prezentaci nominant nejdříve představil státní podnik, do jehož dozorčí rady byl 
nominován a seznámil členy Vládního výboru s jeho historií. Dále nominant podal základní 
informace o současné činnosti státního podniku, představil jeho ekonomickou situaci a nastínil 
vybrané ekonomické ukazatele. Nominant rovněž označil rizikové faktory pro další činnost státního 
podniku a nastínil hlavní úkoly státního podniku při jeho činnosti do budoucna. Následoval 
rozhovor s členy Vládního výboru, kdy byl nominant dotázán na jeho dosavadní profesní kariéru. 
Nominant dále zodpověděl otázku týkající se největších pracovních úspěchú. Následný blok 
otázek směřoval do finanční bilance státního podniku, možnosti jeho fungování do budoucna, 
včetně otázky možného prodeje, dotazy směřovaly rovněž do případné environmentální zátěže 
a nominant rovněž nastínil představy o své budoucí roli v rámci dozorčí rady státního podniku. 
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 
státního podniku ČPP Transgas, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 11:15 h. 

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

 

Příloha 
Prezenční listina 


