Úřad vlády České republiky
VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE
Záznam z jednání č. 91
Datum:
Čas:
Předkladatel:
Posuzovaná osoba:

23.04.2019
12:20 h
MZD
Ing. Lukáš Brandejs

Průběh projednávání:
Ing. Jan Michálek, ředitel Odboru přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, který
zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem
ministra zdravotnictví jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku Horské
lázně Karlova Studánka, státní podnik. Důvodem nominace jsou podle předkladatele odborné
předpoklady nominanta k řádnému plnění povinností zakladatele vůči státnímu podniku plynoucí
z pracovních zkušeností, dosaženého vzdělání a funkčního zařazení nominanta na Ministerstvu
zdravotnictví.
Nominant ve své úvodní prezentaci seznámil členy Vládního výboru s historií a právním
postavením státního podniku, do jehož dozorčí rady byl nominován. Dále prezentoval předmět
činnosti státního podniku, jímž je zejména léčba alergie, astma, potíží s dýcháním, onemocnění
srdce, pohybového aparátu a rekonvalescence po onkologické léčbě. Dalšími oblastmi činnosti
státního podniku je zajišťování lázeňské péče, správa, využití a ochrana přírodních léčivých zdrojů
a ambulantní a lůžková péče. V závěru své prezentace nominant představil vize působení
v dozorčí radě, jež jsou zejména dohled nad výkonem statutárních orgánů státního podniku,
návrhy nápravných opatření při zjištění nedostatků a dohled nad koncepcí další rozvoje státního
podniku, zejména v ekonomické oblasti. V průběhu pohovoru s členy Vládního výboru nominant
zodpověděl otázku na současnou profesní pozici se zaměřením na zjištění zkušeností nominanta
s dohledem nad státním podnikem s obdobným zaměřením, jako státní podnik, do jehož dozorčí
rady byl nominován. Nominant byl dotázán na jeho úspěchy a neúspěchy v dosavadní profesní
kariéře a dotazy rovněž směřovaly k oblasti využití kapacity lázeňských lůžek a rentability lázeňské
činnosti provozované státním podnikem. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na
možný střet zájmů a časové dispozice.

Přijaté závěry:
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady
státního podniku Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, souhlas.
Ing. Yvona Charouzdová
Ing. Petr Kalaš
JUDr. Vít Samek

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 12:40 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r.
předseda výboru

