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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 65 

Datum: 25.05.2017 
Čas: 18:19 h 
Předkladatel:  MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jana Vildumetzová 

Průběh projednávání: 

Mgr. Ondřej Landa, náměstek ministra pro řízení sekce Právní Ministerstva financí, který 
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem 
ministra jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady akciové společnosti THERMAL-F. 
Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu obsazení uvolněné funkce člena dozorčí 
rady. Vyzdvihl zkušenosti nominantky, současné působení ve funkci hejtmanky Karlovarského 
kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR, jako předpoklady pro kvalitní a efektivní výkon funkce 
členky dozorčí rady. Následně nominantka ve své prezentaci pohovořila o svých předpokladech 
pro výkon dané činnosti včetně zkušeností z působení v kolektivních orgánech. Vzhledem 
k plánovaným velkým investičním akcím z důvodu nezbytné rekonstrukce hotelu vidí hlavní priority 
své činnosti v dozorčí radě i např. ve znovuotevření venkovního vyhřívaného plaveckého bazénu u 
hotelu Thermal. Nominantka uvedla, že se chce zaměřit na rozvoj hotelu jako zázemí a centra dění 
Karlovarského filmového festivalu s využitím propagace celého Karlovarského kraje.   

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace nominantka nejprve 
odpovídala na dotazy ohledně vývoje zaměstnanosti a hospodaření společnosti. Dotazy padaly 
také na předpokládaný začátek rekonstrukce hotelu, či na využití potenciálu Karlovarského 
filmového festivalu pro hotel, či celý Karlovarský kraj. Následně nominantka provedla svým 
profesním životopisem, blíže okomentovala zastávané pozice, které považuje ve své profesní 
kariéře za stěžejní, a popsala důvody, které ji přivedly do veřejné sféry. Rozebíralo se působení 
nominantky v dalších organizacích, nebo zkušenosti z působení v kolektivních orgánech. Mezi své 
největší profesní úspěchy zařadila např. organizaci soutěže „Nejlepší starosta“ v době jejího 
působení ve Svazu měst a obcí ČR. Dále nominantka odpovídala na otázky jejího vývoje 
z hlediska managementu a osobnostní charakteristiky. Řešily se zkušenosti nominantky s vedením 
lidí, jaký způsob vedení preferuje, čím půjde vedení společnosti příkladem při své činnosti 
v dozorčí radě. Nominantka uvedla, že za klíčové považuje kladné hospodaření společnosti a 
aktivity v rámci propagace hotelu a Karlovarského kraje s důrazem využití blízkého mezinárodního 
letiště. Dotazy padaly na složení a fungování dozorčí rady. Nominantka uvedla, že bude mít čas a 
prostor pro povinnosti, které budou vyplývat z členství v dozorčí radě, a vyloučila riziko střetu 
zájmů při jejím působení v dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě 
považuje snahu, aby o hotelu Thermal bylo více slyšet a prosadil se.    

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

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

Jednání skončilo v 18:56 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 25.05.2017 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MF 
Posuzovaná osoba: Mgr. Jana Vildumetzová 

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. Ondřej Landa MF  

Mgr. Jana Vildumetzová   
 




