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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 57 

Datum: 28.11.2016 
Čas: 18:53 h 
Předkladatel:  MZd 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Michálek 

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 BALMED 
Praha. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení uvolněné funkce člena 
dozorčí rady. Subjektivním důvodem pro návrh nominace jsou odborné předpoklady nominanta 
k řádnému plnění povinností zakladatele vůči tomuto státnímu podniku plynoucí z pracovních 
zkušeností, dosaženého vzdělání a současného pracovního působení nominanta ve funkci 
ředitele odboru přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví. Následně nominant ve své 
prezentaci představil tento státní podnik a pohovořil o vývoji hospodaření podniku v posledních 
letech. Nominant uvedl, že podnik nemá žádnou vlastní výdělečnou činnost, výnosy jsou pouze 
z prodeje majetku a podnik je ztrátový a určený k likvidaci. Hlavní cíl, na který by se nominant 
v případě usednutí v dozorčí radě zaměřil, je směřování podniku k dokončení likvidace, převedení 
majetku a ukončení činnosti.    

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru pro personální nominace. Nominant nejprve provedl 
svým profesním životopisem, detailně popsal svou kariéru na Ministerstvu zdravotnictví, co jej na 
resort přivedlo, či jak se zde měnila jeho pozice. Dotazy padaly na největší profesní úspěchy 
nominanta, mezi které zařadil např. přípravu tzv. úhradové vyhlášky. Následovaly otázky z oblasti 
řízení lidí a osobnostní charakteristiky. Nominant se považuje za velmi komunikativního a 
nekonfliktního člověka, který již několik let vede různě početné pracovní týmy. Od svých 
podřízených zaměstnanců vyžaduje iniciativu a aktivní plnění úkolů. Nominant také zhodnotil 
kvalitu zaměstnanců na resortu a popsal, jakým způsobem řeší nedostatek pracovníků ve svém 
týmu. Dále se probíralo složení a fungování dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se 
schází. Při své činnosti v dozorčí radě by se nejprve zaměřil na připravenost podniku k dokončení 
likvidace a vytyčení harmonogramu dokončení likvidace. Nominant uvedl, že bude mít čas a 
prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a deklaroval, že při jeho 
působení v dozorčí radě nehrozí jakékoliv riziko střetu zájmů. Za hlavní motivaci svého působení 
v dozorčí radě považuje možnost vyzkoušet si novou pracovní pozici a snahu o výsledek, což je 
v tomto případě dokončení likvidace podniku.  

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

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

Jednání skončilo v 19:26 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: 28.11.2016 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MZd 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Michálek 

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. Jan Michálek   
 




