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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 55 

Datum: 25.10.2016 
Čas: 17:45 h 
Předkladatel:  MZd 
Posuzovaná osoba: Ing. Petr Landa 

Průběh projednávání: 

Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA, náměstkyně pro strategie Ministerstva zdravotnictví, 
která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Horské 
lázně Karlova studánka. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení uvolněné 
funkce člena dozorčí rady. Subjektivním důvodem pro návrh nominace jsou odborné předpoklady 
nominanta plynoucí z dlouholeté praxe v manažerských pozicích ve zdravotnictví a současné 
pracovní zařazení nominanta ve funkci náměstka pro ekonomiku a přímo řízené organizace 
Ministerstva zdravotnictví. Následně nominant ve své prezentaci představil státní podnik Horské 
lázně Karlova Studánka. Nominant krátce okomentoval historii lázní, zaměření léčby, velikost 
ubytovacích kapacit, vývoj počtu pacientů a vývoj hospodaření podniku. Zmínil problematické 
oblasti podniku, které způsobují omezení investic do nemovitého majetku a obtíže zapříčiňující 
získávání odborného personálu. Představil vize potřebných investic do tohoto státního podniku 
týkající se rekonstrukce objektů, lázeňského parku a rozvoje IT technologií.   

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na dotazy ohledně vývoje 
hospodaření podniku, předpokládaného odhadu výsledků hospodaření za letošní rok, ohodnotil 
kvalitu zaměstnanců a kvalitu poskytovaných služeb i na základě osobních návštěv lázní. 
Následně nominant provedl svým profesním životopisem, který čítá více než 20 let praxe ve 
vysokých manažerských pozicích, z toho 10 let praxe v manažerských pozicích ve zdravotnictví, 
až po současné působení na Ministerstvu zdravotnictví. Mezi své největší pracovní úspěchy 
zařadil např. úspěšný rozvoj a řízení bankovní pobočky či rozvoj a řízení penzijního fondu. 
Následovaly otázky z oblasti manažerského řízení a osobnostní charakteristiky. Nominant popsal 
svůj vývoj v oblasti manažerské praxe, porovnal počátek manažerské kariéry se současnou funkcí. 
Ze své manažerské praxe vypíchl důležitost a snahu seznámení se s výkonnými složkami činnosti, 
pokud to rozsah působení dovolí. Mezi své nadstandardní vlastnosti zařadil např. analytické 
myšlení, schopnost rozhodování s rozvahou a s rozumem, což mu dle jeho slov umožňuje stát si 
za svými rozhodnutími. Dále se probíralo složení a fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má 
členů, kým jsou do dozorčí rady nominováni, a jak často se schází. Dotazy padaly také na časové 
možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Probíralo se i působení nominanta 
v dozorčích radách jiných společností. Nominant u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní 
motivaci svého působení v dozorčí radě považuje možnost vyzkoušet si v praxi oblast, která spadá 
do jeho působnosti na ministerstvu, a zkušenosti využít směrem k ostatním organizacím.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
podniku Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, souhlas. 

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

Jednání skončilo v 18:23 h. 
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Zapsal: Markéta Mařincová 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: 25.10.2016 
Čas: 17:30 h 
Předkladatel: MZd 
Posuzovaná osoba: Ing. Petr Landa 

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

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Mgr. Lenka Ptáčková 
Melicharová, MBA MZd  

Ing. Petr Landa   
 




