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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 45 

Datum: 01.03.2016 
Čas: 15:40 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jiří Kohoutek 

Průběh projednávání: 

JUDr. Igor Fojtík, ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí 
Ministerstva průmyslu a obchodu, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem 
ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Textilní 
zkušební ústav, s.p. (TZÚ). Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu 
uplynutí funkčního období nominanta v dozorčí radě podniku, kde působil ve funkci člena 
dozorčí rady od roku 1998. Nominanta představil jako odborníka s technickým vzděláním 
a dlouholetou a bohatou praxí na trhu v odvětvích textilního a oděvního průmyslu. 
Následně nominant ve své prezentaci představil svůj osobní profil, dosavadní činnost 
v TZÚ a své vize dalšího působení v TZÚ. Nominant spatřuje přednosti své nominace 
v dostatečné znalosti potřeb trhu díky jeho dlouholetému působení v Asociace textilního, 
oděvního a kožedělného průmyslu, kde v současné době zastává funkci čestného 
předsedy. Domnívá se, že za tuto dobu nasbíral dostatečný počet zkušeností a zná 
potřeby zákazníků TZÚ včetně toho, čím by jim měl vycházet TZÚ vstříc.    

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant odpovídal na otázky 
směrované na potřeby odvětví textilního a oděvního průmyslu, jaké jsou nyní, jak se mění, 
jak vidí trh s textilem v ČR. Nominant se zamyslel nad tím, jak se měnila jeho role a vliv 
v dozorčí radě za doby jeho působení v TZÚ. Dále nominant provedl svým profesním 
životopisem a zmínil stěžejní momenty své profesní kariéry. Následovaly otázky z oblasti 
manažerského řízení. Nominant odpovídal na otázky, jaký styl řízení uplatňuje, jak 
prosazuje nepopulární kroky.  Nominant uvedl, že se snaží nechávat lidem v práci prostor 
pro činnost, na detailech si pak ověří správnost, cítí se být manažer zaměřený spíše na 
vztahy nežli na výkon. Dotazy padaly i na vývoj zaměstnanosti a kvalitu lidských zdrojů v 
podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Pro výkon činnosti v dozorčí radě má 
nominant dostatečné časové možnosti a vyloučil u sebe jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní 
motivaci svého působení v dozorčí radě nominant označil kromě učení i předávání 
zkušeností. 

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 16:15 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 



Úřad vlády České republiky  
 

 
 
 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 01.03.2016 
Čas: 15:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Jiří Kohoutek 

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  
JUDr. Igor Fojtík MPO  

Ing. Jiří Kohoutek   
 




