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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 74 

 
Datum: 20.02.2018 
Čas: 09:38 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: László Hajnal 

 

Průběh projednávání: 

 

Mgr. Jan Sixta, státní tajemník a ředitel Sekce 08 na Ministerstvu financí, který zastupoval 
předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministryně 
financí jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Státní tiskárna cenin, 
státní podnik. Návrh na posouzení nominace je předkládán zejména z důvodu vysokých odborných 
znalostí a zkušeností nominanta z oblasti bezpečnosti informačních systémů, což je podle 
předkladatele ve vztahu ke specifickému postavení státního podniku velmi potřebná kvalifikace. 
Nominant ve své prezentaci představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován. Zmínil historii 
a hlavní činnost podniku, složení dozorčí rady a zdůraznil roli předmětného státního podniku jako 
jednoho z klíčových státních podniků v rámci České republiky, a to zejména v oblasti 
bezpečnostního rizika padělání bankovek, dokladů, úniku informací o ochranných prvcích 
a procesu výroby, bezpečnostního rizika infiltrace a v neposlední řadě i bezpečnostního rizika 
přenesení výroby na nestátní subjekt. Podrobněji se zaměřil na oblast informační bezpečnosti, 
včetně ICT bezpečnosti a objektové bezpečnosti. Nominant představil svoji vizi profilace státního 
podniku jako leadera technologické skupiny, jenž je respektovaným dodavatelem v oblasti 
polygrafické výroby, dále zmínil nezbytnost zajištění konkurenceschopnosti, dlouhodobého 
zvyšování spokojenosti zákazníků s produkty a službami a v neposlední řadě též vytváření 
inspirativního prostředí pro zaměstnance státního podniku a provoz tohoto podniku jako 
společensky a enviromentálně odpovědné firmy.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve 
odpovídal na dotazy ohledně jím preferované zahraniční praxe a názorů na současnou pozici 
státního podniku vůči zahraničním vzorům. Nominant dále představil svoji vizi strategie přechodu 
státního podniku na nové technologické procesy a vyjádřil se též ke své představě implementace 
takového přechodu. Dále nominant odpověděl na dotazy týkající se jeho názoru na problémy, jež 
omezují státní podnik v jeho dalším rozvoji. Následně nominant popsal svoji představu o výkonu 
managerské funkce. Poslední okruh otázek směřoval na existenci potenciálního střetu zájmů 
u nominanta s ohledem na výkon funkce v dozorčí radě a závěrečná otázka byla směřována 
ke zjištění, zda nominant v minulosti byl či nebyl ve středu zájmů médií. Za hlavní motivaci pro 
působení v dozorčí radě nominant označil pomoc při formulování a naplňování strategie podniku, 
zabezpečení rozvoje a naplňování vize podniku, pomoc a dohled při zajištění informační 
bezpečnosti podniku, pomoc při koordinaci rozvoje podniku v oblasti ICT a eGov a přenesení 
poznatků dobré praxe z mezinárodního prostředí. 

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Státní tiskárna cenin, státní podnik, souhlas. 
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Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 

Jednání skončilo v 10:15 h. 

 

 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v.r.   Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r. 
 tajemník výboru           předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


