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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 32 

Datum: 08.06.2015 
Čas: 17:05 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jan Sixta 
Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Ing. Petr Blažek, ředitel odboru, 
nominant stručně představil vizi svého působení v dozorčí radě společnosti, kam je 
nominován (ČEZ, a. s.). Pokud by bylo schváleno působení nominanta v dozorčí radě, 
jednalo by se dle jeho slov o jeho nejvýznamnější manažerské postavení, které doposud 
zastával.  Dle slov nominanta není specifickým odborníkem na energetiku, nicméně stát 
zastupoval již v jiných dozorčích radách. Dozorčí radu vnímá jako orgán, který je 
prodlouženou rukou majitele a lidé v dozorčí radě mají dozorovat na vedení společnosti. 
Tj. nominant by se především snažil o efektivní komunikaci mezi akcionářem a dozorčí 
radou, což vidí jako svůj základní cíl. Výhodou jeho osoby na tuto pozici je jeho 
dlouhodobější angažmá na ministerstvu financí (aktuálně začal vykonávat funkci státního 
tajemníka), což předpokládá delší výkon správy i v dozorčí radě, což je dobré i pro 
stabilitu společnosti (časté změny škodí). Co se týká věcného směřování společnosti, její 
vazby na stát i státní rozpočet jsou sice velké, nicméně nominant upozornil, že v této 
společnosti platí stejná pravidla jako v jiných akciových společnostech. Společnost si musí 
dle názoru nominanta vyjasnit, jaké bude její základní směřování v budoucnu. Nominant 
vypíchnul jako svoji výhodu přehled o právních a evropských aspektech, kterými 
společnost prochází, touto problematikou by se rád zabýval i v případě svého 
potenciálního působení v dozorčí radě. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem. Nominant zdůraznil svoji specializaci 
na veřejné zakázky a investice, nominant popsal své zkušenosti z četných manažerských 
pozic ve státní správě, dále také zásadní zlomové momenty své kariéry - za nejklíčovější 
okamžik považuje ihned své první zaměstnání, které jeho kariéru nastartovalo a určilo 
jeho další směřování. Z hlediska slučitelnosti funkce státního tajemníka s pozicí člena 
dozorčí rady nominant popsal své aktuální zařazení na ministerstvu financí (je odpovědný 
nejenom za personální odbor, jak stanoví zákon o státní službě, ale dále také za vnitřní 
rozpočet úřadu, majetek, veřejné zakázky, spadá pod něj i odbor finanční politiky – tj. 
makroekonomické analýzy). Nominant se zamyslel nad svými největšími úspěchy a 
neúspěchy. Nominant popsal styl řízení, který v různých pozicích ve své praxi aplikoval. 
Nominant popsal, jakým způsobem motivuje.Nominant deklaroval, že při jeho působení 
v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Dotazy padaly také na časové 
možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s., souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 17:57 h. 

Zapsal: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v. r. 
 Tajemnice výboru Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 08.06.2015 
Čas: 16:45 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jan Sixta 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Ing. Petr Blažek MF  

Mgr. Jan Sixta   
 




