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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 10 

 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    11:08 hod 

Předkladatel:   Ministerstvo zdravotnictví 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jana Nakládalová  

 
Průběh projednávání: 

Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda, ředitel,  
nominantka krátce představila své dosavadní profesní zkušenosti, včetně aktuálního 
pracovního zařazení na Odboru hospodaření přímo řízených organizací ministerstva, kde 
mimo jiné aktivně řeší agendu, která s její potenciální prací v rámci dozorčí rady úzce 
souvisí. Dále nominantka podrobně představila podnik, do jehož dozorčí rady je nominována 
(Státní léčebné lázně Bludov, s.p.). Zhodnotila stěžejní problémy podniku (zejména se jedná 
o probíhající soudní spor), představila základní ekonomické údaje i vývoj obložnosti za 
posledních 5 let, zamyslela se nad náklady a výnosy společnosti, které se negativně projevily 
i na hospodářském výsledku podniku. Při své činnosti by se mimo jiné snažila kontrolovat 
aktivity podniku i dohlížet nad výkonem působnosti ředitele podniku. Nominantka rovněž 
prezentovala doporučení, která by v rámci svého členství v dozorčí radě prosazovala pro 
efektivní fungování předmětného podniku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly 
jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantkou. Nominantka popsala svoji profesní 
profilaci i svoji pracovní motivaci. Nominantka zmínila i své zkušenosti s působením v  
dozorčí radě, zhodnotila, které dříve nabyté dovednosti může využít při svém potenciálním 
působení v rámci společnosti, do jejíž dozorčí rady je nominována. Nominantka by ráda 
veřejně zpropagovala nové programy lázní, zaměřila by se proto aktivně i na nová média, 
která by mohla v tomto cíli pomoci. Nominantka by ráda přispěla k tomu, aby z podniku 
v budoucnu vyrostlo prosperující lázeňské zařízení. Dotazy padaly i na časové možnosti 
nominantky pro výkon činnosti v dozorčí radě. 

Přijaté závěry: 

Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí 
rady podniku Státní léčebné lázně Bludov, s.p., souhlas. 

Hlasování:  

Ing. Pavel Dvořák – pro návrh 

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková - pro návrh 

Ing. Yvona Charouzdová - pro návrh 

Jednání skončilo v 11.49 

Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v.r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v.r. 

Tajemnice výboru Předseda výboru 



Úřad vlády České republiky 

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum:   27.08.2014 

Čas:    11:00 hod 

Předkladatel:   MZd 

Posuzovaná osoba:  Ing. Jana Nakládalová 

 

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  

Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda MZe  

Ing. Jana Nakládalová   

   

   

   

   

   
 


