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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 44 

Datum: 15.02.2016 
Čas: 08:30 h 
Předkladatel:  MPO 
Posuzovaná osoba: JUDr. Daniela Sezemská 

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. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu 
uplynutí funkčního období v dozorčí radě podniku, kde nominantka působila od roku 2010. 
Nominantku představila jako odborníka s právnickým vzděláním, působí na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu v odboru zakladatelských činností a majetkových účastí, kde 
realizuje výkon odborné právní a metodické činnosti při řešení problémů spojených 
s činností státních podniků. Následně nominantka ve své prezentaci představila podnik 
Textilní zkušební ústav, s.p., jeho působení v oblasti zkušebnictví a certifikace v oboru 
textilního a oděvního průmyslu a v dalších oblastech s vazbou na textil. Nominantka dále 
ve své prezentaci shrnula právní předpisy o státním podniku a v neposlední řadě 
představila své současné zaměření na Ministerstvu průmyslu a obchodu a předchozí 
profesní zkušenosti.     

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominantka odpovídala na dotazy 
týkající se činnosti státního podniku, do jehož dozorčí rady je nominovaná včetně toho, 
kolik má podnik zaměstnanců. Dále nominantka provedla svým profesním životopisem, 
zmínila klíčové pozice své dosavadní kariéry a jmenovala největší dosažené úspěchy. 
Zamyslela se nad vývojem podniku Textilní zkušební ústav, s.p. za doby jejího působení 
v dozorčí radě. Nominantka považuje za zásadní velmi dobré fungování podniku a při 
svém dalším působení v dozorčí radě by ráda udržela dobré a bezproblémové fungování i 
nadále. Následovaly otázky z oblasti řízení lidských zdrojů, nominantka jmenovala své 
zkušenosti z řízení kolektivu. Vypíchla své silné osobnostní stránky a pohovořila o oblasti, 
kde vidí prostor pro zlepšení. Také 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. Dotazy padaly také na časové možnosti nominantky pro výkon činnosti v dozorčí 
radě. Nominantka u sebe vyloučila jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě považuje jednoznačně pokračování v činnosti, která ji baví a 
naplňuje. 

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 09:10 h. 

Zapsal: Markéta Mařincová v.r.    Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru                     Předseda výboru 
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Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 15.02.2016 
Čas: 08:30 h 
Předkladatel: MPO 
Posuzovaná osoba: JUDr. Daniela Sezemská 

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  

JUDr. Daniela Sezemská   
 




