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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 

Záznam z jednání č. 46 

Datum: 05.04.2016 
Čas: 14:05 h 
Předkladatel:  MZd 
Posuzovaná osoba: MUDr. Jiří Fexa 

Průběh projednávání: 
Mgr. Jaroslava Latináková, ředitelka Odboru personálního Ministerstva zdravotnictví, která 
zastupovala předkladatele, seznámila s návrhem ministra jmenovat nominanta na pozici člena 
dozorčí rady podniku Horské lázně Karlova studánka, státní podnik. Návrh na posouzení nominace 
je předkládán z důvodu obsazení uvolněné funkce člena dozorčí rady. Subjektivním důvodem pro 
návrh nominace jsou odborné předpoklady nominanta plynoucí ze současného  pracovního 
zařazení v odboru přímo řízených organizací MZd, předchozí působení na odboru zdravotních 
služeb a lékařského vzdělání MZd a také předešlá lékařská praxe, což umožňuje odpovídajícím 
způsobem porozumět hlavním procesům v podniku, do jehož dozorčí rady je nominován. Následně 
nominant ve své prezentaci představil historii a právní postavení podniku, předmět činnosti a 
podnikání a vyzdvihl vysokou kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Krátce zmínil také 
ekonomické údaje podniku. Nominant se chce jako člen dozorčí rady věnovat koncepci dalšího 
rozvoje a využití svých dosavadních zkušeností získaných na ministerstvu a při výkonu lékařské 
praxe. 

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na dotazy ohledně struktury 
výnosů státního podniku Horské lázně Karlova studánka, kapacity lázní a počtu zaměstnanců, 
blíže specifikoval svou dosavadní činnost na MZd v odboru přímo řízených organizací, kde se 
mimo jiné zabývá kontrolu ekonomiky přímo řízených organizací. Dále nominant provedl svým 
profesním životopisem, popsal důvody, které ho vedly k přechodu z  lékařské praxe na MZd. 
Jmenoval také své největší životní či profesní úspěchy, mezi které zařadil např. práci na 
prováděcích právních předpisech a legislativních procesech, činnost v odborných a pracovních 
komisích. Následovaly otázky z oblasti krizového řízení a osobnostní charakteristiky. Nominant se 
považuje za pečlivou osobnost, objektivní argumentací se snaží prosadit svůj názor. Krizi se snaží 
řešit nastavením plánu a jasné koncepce. 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. Nominant u sebe 
vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje uplatnění 
zkušeností nabytých v pozicích na Mzd a při výkonu lékařské praxe k zastupování zájmů 
zakladatele pro další rozvoj podniku a také zachování si kontaktu s lékařským oborem.   

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 14:45 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: 05.04.2016 
Čas: 14:00 h 
Předkladatel: MZd 
Posuzovaná osoba: MUDr. Jiří Fexa 

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. Jaroslava Latináková MZd  

MUDr. Jiří Fexa   
 




