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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 64 

Datum: 12.05.2017 
Čas: 13:08 h 
Předkladatel:  MZd 
Posuzovaná osoba: MUDr. Jan Marounek, MBA 

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 Janské Lázně. Návrh na posouzení nominace je předkládán z důvodu 
obsazení uvolněné funkce člena dozorčí rady. Subjektivním důvodem pro návrh nominace jsou 
odborné předpoklady, dosavadní manažerské zkušenosti a současné pracovní zařazení 
nominanta ve funkci ředitele odboru zdravotního dohledu na Ministerstvu zdravotnictví, jako 
předpoklady pro kvalitní a perspektivní výkon funkce člena dozorčí rady. Následně nominant ve 
své prezentaci nejprve představil historii podniku, postavení lázní v síti zdravotnických zařízení a 
využívané přírodní léčivé zdroje. Krátce pohovořil o unikátnosti lázní a o typu léčby, která je 
v lázních nejčastěji poskytována. Kromě hospodářských výsledků, vývoje zaměstnanosti a 
investičních plánů představil nominant své vize, na které by se ve funkci člena dozorčí rady rád 
zaměřil, zejména na zajištění stabilního přírodního léčivého zdroje termominerální vody, řešení 
personální situace či zaměření se na kvalitu poskytovaných služeb.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve odpovídal na dotazy ohledně 
hospodaření podniku, vývoje zaměstnanosti a poměru výnosů poskytovaných zdravotních služeb 
od samoplátců a z veřejných zdrojů. Následně nominant provedl svým profesním životopisem, 
blíže okomentoval zastávané pozice, které považuje ve své profesní kariéře za stěžejní, a popsal 
důvody, které jej přivedly na Ministerstvo zdravotnictví. Dotazy padaly na rozsah činnosti, kterou 
nominant vykonává v oboru kardiochirurgie. Také se rozebíral přínos působení nominanta 
v zahraničí pro jeho další profesní růst. Dále nominant odpovídal na otázky jeho vývoje z hlediska 
managementu a osobnostní charakteristiky. Řešily se zkušenosti nominanta s vedením lidí, jaký 
způsob vedení preferuje, jak se snaží své podřízené motivovat. Nominant uvedl, že na ministerstvu 
se snaží své podřízené motivovat především zajímavou prací a snaží se při plnění úkolů dávat 
lidem prostor. Mezi své největší profesní úspěchy nominant zařadil např. dosažené cíle 
v chirurgických oborech a plně obsazený a fungující odbor na Ministerstvu zdravotnictví. Také 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 a nominant u sebe vyloučil jakýkoliv střet 
zájmů.   

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

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 
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Jednání skončilo v 14:02 h. 

 

Zapsal: Markéta Mařincová v.r.    Schválil: Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru                     Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 12.05.2017 
Čas: 13:00 h 
Předkladatel: MZd 
Posuzovaná osoba: MUDr. Jan Marounek, MBA 

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  

Ing. Petr Landa MZd  

MUDr. Jan Marounek, MBA   
 




