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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 56 

Datum: 21.11.2016 
Čas: 19:15 h 
Předkladatel:  MZd 
Posuzovaná osoba: Ing. Šárka Křiváčková 

Průběh projednávání: 

Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA, náměstkyně pro strategie Ministerstva zdravotnictví, 
která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální nominace 
s návrhem ministra jmenovat nominantku 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 
nominantky k řádnému plnění povinností zakladatele vůči tomuto státnímu podniku plynoucí ze 
současného pracovního působení nominantky ve funkci vedoucí oddělení v odboru přímo řízených 
organizací Ministerstva zdravotnictví, odborné vzdělání nominantky a dosavadní profesní 
zkušenosti. Následně nominantka ve své prezentaci představila státní podnik Státní léčebné lázně 
Bludov, hlavní předmět činnosti a podnikání, historii podniku a charakteristiku z pohledu 
poskytování zdravotních služeb. Krátce okomentovala dlouhotrvající majetkoprávní spory a 
zaměřila se i na potřebné investice. Věnovala se ekonomickým údajům podniku a provozním 
informacím. Představila své vize, na které by se ve funkci člena dozorčí rady ráda zaměřila, 
zejména dořešení majetkoprávních sporů či dohled nad koncepcí dalšího rozvoje podniku. 

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominantka nejprve odpovídala na dotazy 
ohledně hospodaření podniku, kvality zdravotnického personálu a vývoje zaměstnanosti. Dotazy 
padaly i na poměr výnosů poskytovaných zdravotních služeb od samoplátců a z veřejných zdrojů. 
Následně nominantka provedla svým profesním životopisem, vypíchla klíčové momenty své 
dosavadní kariéry a blíže pohovořila o některých dříve zastávaných profesních pozicích. 
Nominantka také vysvětlila okolnosti, které ji vedly k odchodu z určitých pracovních pozic, včetně 
toho, co ji přivedlo do státní správy. Následovaly otázky z oblasti manažerského řízení. 
Nominantka se zamyslela nad tím, jak se jí daří zvládat řízení krize. Popsala, jak velký vede 
současný pracovní kolektiv a jaký uplatňuje styl řízení. Dále se probíralo složení a fungování 
dozorčí rady včetně toho, kolik má členů, jak často se schází, a na jakou oblast by se zaměřila při 
své činnosti v dozorčí radě. Nominantka uvedla, že bude mít čas a prostor pro povinnosti, které 
budou vyplývat z členství v dozorčí radě. Nominantka u sebe vyloučila jakýkoliv střet zájmů. Za 
hlavní motivaci svého působení v dozorčí radě považuje snahu podniku pomoci.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace nedoporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí 
rady podniku Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik, souhlas. 

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

Jednání skončilo v 20:02 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: 21.11.2016 
Čas: 19:00 h 
Předkladatel: MZd 
Posuzovaná osoba: Ing. Šárka Křiváčková 

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. Lenka Ptáčková 
Melicharová, MBA MZd  

Ing. Šárka Křiváčková   
 




