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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 44 

Datum: 15.02.2016 
Čas: 10:55 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Jana Trojanowiczová 

Průběh projednávání: 

Náměstkyně ministra Ing. Pavla Sluková, která zastupovala předkladatele, seznámila 
s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici člena dozorčí rady státního podniku 
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., kde by měla ve funkci nahradit Ing. 
Hanu Kadlecovou. Nominantka se dlouhodobě specializuje na problematiku nakládání 
s majetkem státu. V rámci své činnosti v odboru zakladatelských činností a majetkových 
účastí Ministerstva průmyslu a obchodu má na starosti agendu výkonu zakladatelských 
funkcí vůči státním podnikům v oblasti nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 
77/1997 Sb. Následně nominantka ve své prezentaci představila tento státní podnik 
včetně základních údajů a charakteristice činnosti a svůj přínos fungování v dozorčí radě 
zejména využití dlouholetých zkušeností v oboru nakládání s majetkem státu, v oblasti 
pronájmů, výběrových řízení, kupních smluv a dohlížení nad hospodárným využitím 
nemovitého majetku ve vlastnictví státního podniku.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominantka provedla svým profesním 
životopisem, zmínila klíčové pozice své dosavadní kariéry a jmenovala největší dosažené 
úspěchy. Odpovídala na dotazy týkající se vývoje hospodaření tohoto státního podniku, 
z čeho plynou výnosy podniku. Zamyslela se nad tím, jak vnímá týmovou spolupráci a 
prosazování individuálních názorů. Nominantka se považuje za týmového hráče, umí 
prosadit svůj názor a zároveň přijímat názory druhých a pracovat s nimi. Dále padaly 
dotazy na to, co patří k silným stránkám nominantky z hlediska osobnosti, kde cítí prostor 
ke zlepšení a také v čem ji práce na ministerstvu obohacuje. Probíralo se složení a 
fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým 
způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. Nominantka uvedla, že má dostatečné 
časové možnosti pro výkon činnosti v dozorčí radě a vyloučila u sebe jakýkoliv střet 
zájmů. Hlavní motivaci pro práci v dozorčí radě vnímá jako další zkušenost a přínos pro 
další profesní rozvoj.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 11:30 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: 10:45 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Jana Trojanowiczová 

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  

Jana Trojanowiczová   
 




