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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 74 

Datum: 20.02.2018 
Čas: 10:48 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Zdeněk Kadlec 

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 odborných 
předpokladů a zkušeností nominanta. Předkladatel spatřuje výhodu též ve skutečnosti, že 
nominant na Ministerstvu financí řídí útvar, který má ve své agendě i výkon zakladatelské funkce 
vůči předmětnému státnímu podniku. Nominant ve své prezentaci zdůraznil specifika naplňování 
strategie předmětného státního podniku a představil vizi konstituce nového orgánu státního 
podniku, a to Výboru pro audit. Mezi dozorčí radou a nově konstituovaným orgánem by podle 
představy nominanta měla existovat trvalá spolupráce v záležitostech vnitřního kontrolního 
systému, interního a externího auditu a finančního reportingu. Nominant jako hlavní přínosy svého 
případného jmenování členem dozorčí rady spatřuje v propojení správy zakladatelských 
kompetencí s výkonem funkce člena dozorčí rady a předávání dlouholetých zkušeností a znalostí 
z předchozích působení nominanta pro činnost státního podniku s přesahem do mnoha oborů. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant úspěšně 
zodpověděl otázky týkající se struktury dozorčí rady a jeho představ o budoucí organizační 
struktuře zmíněného Výboru pro audit. Další otázka byla položena za účelem zjištění povědomí 
nominanta o stavu lidských zdrojů ve státním podniku. Poslední okruh otázek směřoval ke zjištění 
možného střetu zájmů u nominanta v souvislosti s jeho působením v dozorčí radě a dále ke 
zjištění, zda nominant v minulosti byl či nebyl 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 

Jednání skončilo v 11:20 h. 

 

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

Příloha 
Prezenční listina 


