Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 74
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

20.02.2018
11:21 h
MF
Mgr. Jan Sixta

Průběh projednávání:
Nominant Mgr. Jan Sixta, státní tajemník a ředitel Sekce 08 na Ministerstvu financí byl nominován
Ministerstvem financí na funkci člena dozorčí rady státního podniku Státní pokladna Centrum
sdílených služeb, státní podnik. Podle předkladatele odbornost a odpovídající osobnostní
předpoklady nominanta jsou dostatečnou zárukou pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady ve
státním podniku, a to pro oblast právního, finančního a IT zaměření. Nominant má rozsáhlé
zkušenosti v právní oblasti, což prokazují doposavad zastávané funkce, jež jej determinují jako
optimálního kandidáta na danou pozici. Nominant v minulosti vykonával funkci člena dozorčí rady
v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu a státních podniků. Nominant jednak velmi
podrobně a konkrétně představil svoji vizi výkonu funkce člena dozorčí rady, ale též projevil
hluboké znalosti o současném provozu předmětného státního podniku, včetně uvedení vize
budoucího směřování tohoto státního podniku.
Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant úspěšně
zodpověděl otázky týkající se principů fungování státních podniků nejen v rovině obecné, ale též
konkrétních záležitostí provozu předmětného státního podniku. V rámci odpovědí na další
položené otázky nominant představil svůj pohled na silné a slabé stránky stávajícího fungování
státního 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 pokladna Centrum sdílených služeb, státní podnik, souhlas.
Mgr. Radek Augustin
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš

pro návrh
pro návrh
pro návrh

Jednání skončilo v 11:45 h.

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v.r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

Schválil: Mgr. Radek Augustin v.r.
předseda výboru

