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Český plynárenský svaz dočasně povede Veronika Vohlídková 

Praha 31. května 2022 – Řízením Českého plynárenského svazu (ČPS) byla pověřena 
Veronika Vohlídková. Dosavadní ředitelka legislativně-strategického odboru ČPS nahradí ve 
funkci výkonné ředitelky Lenku Kovačovskou. ČPS povede do té doby, než bude skončeno 
výběrové řízení na tuto pozici. 
 
„Chtěl bych poděkovat Lence za čtyři roky usilovné práce. Zejména bych vyzdvihl její přínos pro 
tvorbu celé řady legislativních norem a za popularizaci i tak odborných témat, jako je využití 
zelených plynů v energetice nebo plynová mobilita. Výrazně se rovněž podílela na transformaci 
ČPS v moderní viditelnou instituci, která je vyhledávaným partnerem jak pro státní a veřejnou 
správu, tak pro firmy ze sektoru plynárenství,“ řekl Martin Slabý, předseda Rady ČPS. 
 
„ČPS nyní disponuje po odborné a lidské stránce velmi silným týmem. Jeho sestavení bylo 
nedílnou součástí mojí role stejně jako propagace a prosazování zájmů plynárenství. Můj 
mandát jsem splnila,“ doplnila Lenka Kovačovská. 
 
Veronika Vohlídková vystudovala obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů 
Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2011 až 2016 pracovala v ČEZ, kde se věnovala 
zejména evropské agendě se zaměřením na finanční legislativu a regulaci. V letech 2016 až 
2018 působila v NET4GAS na pozici senior specialisty pro regulaci. Od listopadu 2018 je 
v Českém plynárenském svazu ředitelkou legislativně-strategického odboru. Od listopadu 
2019 je členkou představenstva České vodíkové technologické platformy. 
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Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS 
navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 
Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v 
současné době sdružuje více než 200 odborných sdružení a firem působících v plynárenství, přes 260 individuálních členů, ve 
velké většině špičkových plynárenských odborníků, a přes 60 čestných členů. 


