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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 94 

 
Datum: 27.06.2019 
Čas: 08:20 h 
Předkladatel:  MZD 
Posuzovaná osoba: Mgr. Petra Markovičová 

Průběh projednávání: 

Ing. Šárka Křiváčková, vedoucí Oddělení řízení přímo řízených organizací Ministerstva 
zdravotnictví, která zastupovala předkladatele, seznámila členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra zdravotnictví jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady 
státního podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik. Důvodem nominace je podle 
předkladatele dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti a současné funkční zařazení nominantky na 
Ministerstvu zdravotnictví. 

Ve své prezentaci nominantka nejprve členy Vládního výboru seznámila se základními údaji 
o historii státního podniku, do jehož dozorčí rady byla nominována. Dále nominantka zhodnotila 
současný stav podniku, a to z hlediska hospodaření, stavu lidských zdrojů a ubytovací kapacity. 
V další části prezentace se nominantka soustředila na otázku obsazenosti ubytovacích kapacit 
státního podniku za období let 2017 a 2018, osobními náklady a náklady na zaměstnance od roku 
2012 a v poslední části prezentace nominantka seznámila členy Vládního výboru s koncepcí 
rozvoje státního podniku a s možnostmi zlepšení oblasti řízení lidských zdrojů. V rámci pohovoru 
vedeného členy Vládního výboru byla nominantka dotázána na hlavní úspěchy a neúspěchy 
v dosavadní profesní kariéře. Další dotazy směřovaly do oblasti strategie lázeňství v České 
republice a strategického plánu rozvoje státního podniku. Nominantka rovněž zodpověděla dotazy 
týkající se problematiky rozdělování investičních prostředků a spolupráce státního podniku 
s městem Janské Lázně a s Krkonošským národním parkem. V posledním bloku otázek byla 
nominantka dotázána na možný střet zájmů a časové možnosti.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
Státních léčebných lázní Janské Lázně, státního podniku, souhlas.  

 
 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 
 

Jednání skončilo v 08:40 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v.r.            Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v.r.  
             tajemník výboru                   předseda výboru 

 

Příloha 
Prezenční listina 


