Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 70
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

02.10.2017
13:08 h
MZd
Mgr. Jan Bačina

Průběh projednávání:
Ing. Petr Landa, náměstek ministra pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ministerstva
zdravotnictví, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální
nominace s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku
Státní léčebné lázně Bludov. 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 ze současného pracovního zařazení nominanta ve funkci ředitele právního odboru
Ministerstva zdravotnictví. Následně nominant ve své prezentaci představil své profesní působení
na Ministerstvu zdravotnictví, dále se věnoval historii a činnosti podniku včetně specifického
zaměření lázní v oblasti léčby dětské obezity. Okomentoval ekonomické údaje podniku a věnoval
se také aktuálním problémům lázní zejména v oblasti dořešení majetkoprávních sporů. Právě
součinnost při dořešení majetkoprávních sporů a zajištění efektivní vazby mezi státním podnikem a
Ministerstvem zdravotnictví označil nominant jako jedny ze svých priorit činnosti v dozorčí radě.
V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve provedl svým profesním
životopisem a upřesnil dobu svého působení na některých profesních pozicích. Probíralo se
nominantovo působení na Ministerstvu zdravotnictví včetně nejsložitějších problémů, které zde
musel řešit. Mezi své největší profesní či životní úspěchy nominant zařadil např. úspěšné
dokončení právnické fakulty či složení závěrečné zkoušky právních čekatelů. Následovaly otázky
z oblasti manažerského řízení a osobnostní charakteristiky. Nominant popsal, jakým způsobem se
snaží motivovat své podřízené, čím se snaží být příkladem. Dále se probíralo složení a fungování
dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, a na jakou oblast by se zaměřil při
své činnosti v dozorčí radě. Nominant uvedl, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které budou
vyplývat z členství v dozorčí radě. Dotazy padaly také na potenciální střet zájmů při jeho působení
v dozorčí radě. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje možnost nabídnout své
zkušenosti a schopnosti pro efektivní fungování dozorčí rady.
Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady
podniku Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, souhlas.
Hlasování:
Ing. Pavel Dvořák
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková
Ing. Yvona Charouzdová

pro návrh
pro návrh
pro návrh

Jednání skončilo v 13:48 h.
Zapsal: Markéta Mařincová v.r.
Tajemnice výboru
Příloha
Prezenční listina

Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r.
Předseda výboru
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Přítomni:
Příjmení a jméno
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