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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 74 

 
Datum: 20.02.2018 
Čas: 10:18 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Ing. Věra Hnátová 

 

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 nominantku na pozici členky dozorčí rady státního podniku Státní tiskárna cenin, 
státní podnik. Návrh na posouzení nominace je předkládán zejména z důvodu vysokých odborných 
znalostí a zkušeností nominantky, jakožto odbornice v oblasti informačních systémů a kybernetické 
bezpečnosti. Předkladatel nominantku představil jako odbornici, jež v letech 2006 až 2014 
zastávala odborné a manažerské pozice v předmětném státním podniku, přičemž získané znalosti 
a zkušenosti budou pro výkon členky dozorčí rady státního podniku velmi užitečné. Nominantka ve 
své prezentaci představila podnik, do jehož dozorčí rady je nominována. Zaměřila se na hlavní 
úkoly členy dozorčí rady státního podniku, přičemž definovala hlavní oblasti, v nichž může jako 
členka dozorčí rady přispět k rozvoji podniku, a to zejména znalost prostředí státního podniku, jeho 
interních procesů a postupů, znalost silných stránek státního podniku, zkušenost s řízením 
státního podniku, ekonomiky a tvorby podnikatelských plánů a znalost řízení, zvláště pak systému 
řízení bezpečnosti informací podle ISO 2700 l. Nominantka vymezila klíčové oblasti podnikání 
státního podniku a možnosti jejich rozvoje, přičemž neopomněla definovat strategii rozvoje výroby 
ve státním podniku. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominantka nejprve 
odpovídala na dotazy ohledně jí spatřovaných největších problémů v současném provozu státního 
podniku a jejích konkrétních představ o možnostech působení na management tohoto podniku. 
Další otázky byly zaměřeny na zjištění povědomí nominantky o současném technickém vybavení 
státního podniku, nutnosti nových investic a potřebě stabilizace v oblasti personální. Nominantka 
byla rovněž dotázána na její představu o zpětné vazbě na management a obecně též na znalost 
současného managementu státního podniku. Další otázka byla zaměřena na představu 
nominantky, jakožto možné členky dozorčí rady, o její roli v enviromentální oblasti. Poslední okruh 
otázek směřoval ke zjištění možného střetu zájmů u nominantky v souvislosti s jejím působením 
v dozorčí radě a dále ke zjištění, zda nominantka v minulosti byla či nebyla ve středu zájmů médií.   

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Státní tiskárna cenin, státní podnik, souhlas. 

 
Mgr. Radek Augustin pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
Ing. Petr Kalaš pro návrh 



Úřad vlády České republiky 
  
 

 

Strana 2 (celkem 2) 

Jednání skončilo v 10:45 h. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 
Prezenční listina 


