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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 44 

Datum: 15.02.2016 
Čas: 09:15 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Hana Kadlecová 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra, která zastupovala předkladatele, představila 
nominantku jako odbornici s ekonomickým vzděláním a bohatou praxí z působení 
v dozorčích radách státních podniků. Nominantka je zaměstnankyně odboru 
zakladatelských činností a majetkových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu, kde 
provádí odbornou systémovou činnost na úseku státních podniků z pozice výkonu 
zakladatelské funkce. V dozorčí radě státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p. 
vykonávala funkci členky dozorčí rady od roku 2003. Ve své prezentaci nominantka 
představila tento státní podnik, vizi svého působení v dozorčí radě podniku, zejména 
využití předchozích zkušeností z členství v dozorčí radě a také ze svého profesního 
zaměření na ministerstvu. Nominantka detailněji prezentovala specifické rysy státních 
zkušebních ústavů, základní druhy odborných činností zkušebních ústavů včetně 
významu zkušebních ústavů pro podnikatelskou sféru. Zaměřila se také na priority pro své 
případné další působení v dozorčí radě státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p., 
mezi které patří podpora činnosti a prosperity podniku, komunikace mezi podnikem a 
zakladatelem k dalšímu rozvoji podniku. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominantka provedla svým profesním 
životopisem, blíže pohovořila o některých dříve zastávaných pracovních pozicích. 
Jmenovala své tři největší úspěchy z profesního ale i osobního života. Zamyslela se nad 
svými osobnostními charakteristikami, v čem se považuje za excelentní a kde vidí prostor 
pro zlepšení. Na otázku jaký je typ manažerky, nominantka odpověděla, že se považuje 
za typ přísné manažerky na sebe i na druhé, snaží se v kolektivu zjistit přednosti 
jednotlivých pracovníků tak, aby se dohromady došlo ke zdárnému plnění úkolu. Ráda 
uplatňuje při řízení lidských zdrojů zpětnou vazbu a umění chválit. Dotazy padaly také na 
složení stávající dozorčí rady včetně toho, jak často se schází. Nominantka uvedla, že 
funkci v dozorčí radě bude časově zvládat a rovněž u sebe vyloučila jakýkoliv střet zájmů. 
Hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě vidí nominantka ve správném přenosu 
záměrů zakladatele směrem k podniku.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Textilní zkušební ústav, s.p., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 10:10 h. 

Zapsal: Markéta Mařincová v.r.    Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru                     Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 15.02.2016 
Čas: 09:15 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Hana Kadlecová 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Pavla Sluková MPO  

Ing. Hana Kadlecová   
 




