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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 44 

Datum: 15.02.2016 
Čas: 10:15 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Lenka Bartoničková 

Průběh projednávání: 

Ing. Pavla Sluková, náměstkyně ministra, která zastupovala předkladatele, seznámila 
s návrhem ministra jmenovat nominantku na pozici člena dozorčí rady státního podniku 
Textilní zkušební ústav, s.p. z důvodu uplynutí funkčního období v dozorčí radě podniku. 
Vyzdvihla odborné znalosti nominantky a dlouholeté praktické zkušenosti z obchodu, 
marketingu a zbožíznalství v oblasti textilu a oděvů, které ji předurčují pro další činnost 
v dozorčí radě podniku, kde působila od roku 2003. Následně nominantka ve své 
prezentaci představila Textilní zkušební ústav, s.p., předmět činnosti podniku, základní 
údaje podniku včetně počtu zaměstnanců a hospodářského výsledku uplynulých let.  
Prezentovala svůj přínos činnosti v dozorčí radě, využití a zúročení svých předchozích 
profesních zkušeností a nabytých vědomostí, vizi svého působení v dozorčí radě podniku 
aktivním se zapojením do kontrolních akcí dozorčí rady.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominantka odpovídala na dotazy 
týkající se podnikatelské činnosti státního podniku Textilní zkušebního ústavu a vývoje 
zaměstnanosti podniku. Dále padaly otázky ohledně profesního životopisu nominantky, 
zmínila klíčové pozice své dosavadní kariéry a jmenovala největší dosažené úspěchy. 
Zamyslela se nad tím, v čem vidí přínos za doby svého působení v dozorčí radě podniku. 
Nominantka vypíchla stabilní situaci podniku, dobré výsledky a pracovní kolektiv, který 
hledá cesty k uplatnění a zisku. Odpovídala na dotazy, co považuje za své silné stránky a 
na čem pracuje z hlediska rozvoje osobnosti. Považuje se za důslednou a trpělivou, snaží 
se rozvíjet jazykové znalosti a v oblasti moderních technologií. Dále se probíralo složení a 
fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází a jakým 
způsobem si členové dozorčí rady dělí portfolio. Nominantka u sebe vyloučila jakýkoliv 
střet zájmů a uvedla, že je schopna racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se 
funkci v dozorčí radě mohla plně věnovat. Za hlavní motivaci pro další práci v dozorčí 
radě považuje využití svých dosavadních znalostí a zkušeností ve prospěch podniku a 
zajištění potřeb státu.  

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 10:50 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: 15.02.2016 
Čas: 10:00 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: Ing. Lenka Bartoničková 

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. Lenka Bartoničková   
 




