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MZD
Ing. Klára Roubalová

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 nominantku na pozici členky dozorčí rady státního podniku Státní
léčebné lázně Bludov, státní podnik. Důvodem nominace jsou podle předkladatele odborné
předpoklady nominantky k řádnému plnění povinností zakladatele vůči státnímu podniku plynoucí
z pracovních zkušeností, dosaženého vzdělání a funkčního zařazení nominantky na Ministerstvu
zdravotnictví.
Nominantka ve své úvodní prezentaci seznámila členy Vládního výboru s historií státního podniku
a s jeho současnou působností. Uvedla, že předmětem podnikání je zejména komplexní lázeňská
péče, poskytování léčebné ambulantní péče a správa a využití přírodních léčivých zdrojů.
Nominantka dále prezentovala základní údaje o ukazatelích obložnosti v lázních a počtu
odléčených pacientů za rok 2017. Nominantka se rovněž zaměřila na představení zaměření
lázeňské péče, kdy u dětí je nejčastěji léčena obezita s jinými rizikovými faktory a v případě
dospělých je pak realizována léčba po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, léčba
po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích. V závěru své prezentace
nominantka uvedla základní personální a ekonomické údaje o státním podniku. Na úvod pohovoru
s členy Vládního výboru byla nominantka členy Vládního výboru dotázána na atraktivitu
předmětných lázní pro klientelu. Další otázky směřovaly k předchozí profesní kariéře nominantky,
jejím úspěchům či případným neúspěchům. Členové Vládního výboru se dále dotazovali na
výsledky hospodaření státního podniku a důvody záporných hospodářských výsledků a možnosti
zvýšení počtu zahraničních klientů. V posledním bloku otázek byla nominantka dotázána na možný
střet zájmů a časové dispozice.

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

pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele
pro návrh předkladatele

Jednání skončilo v 13:20 h.
Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.
tajemník výboru

Příloha
Prezenční listina

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

