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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 17 

Datum: 5.11.2014 
Čas: 18:20 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Magdalena Faltýsková 

Průběh projednávání: 
Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval Mgr. Milan Feranec, náměstek 
ministra, senominantkastručně představila.Dále prezentovala vizi svého působení 
v dozorčí radě společnosti, kam je nominována (Řízení letového provozu ČR, s.p.). 
Nominantka především uvedla, že své působení v dozorčí radě považuje za výzvu. Dále 
též uvedla, že nespornou výhodu je, že se s některými záležitostmi související s Řízením 
letového provozu ČR, s.p. setkává i v rámci své dosavadní pracovní náplně.  

V následném rozhovoru s členy Vládního výboru charakterizovala činnost podniku a 
popsala vize, které jsou spjaty s budoucností podniku. Dále nominantka hovořila o svém 
vzdělání v oblasti dopravy. Rozhodnutí studovat vysokou školu v oblasti dopravy považuje 
za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí. Nominantka krátce pohovořila o svých 
největších úspěších ve své profesní kariéře i v soukromém životě. Dále byl s nominantkou 
rozebírán její kariérní postup a hovořilo se o jednotlivých v minulosti jí zastávaných 
pozicích. Rozhovor se též orientoval na odborné dovednosti nominantky v oblasti 
účetnictví. Probíraly se schopnosti nominantky řešit konfliktní situace s tím, že své 
zkušenosti v této oblasti může v dozorčí radě uplatnit. Pokud jde o časovou náročnost 
vykonávané funkce, nominantka uvedla, že vzhledem k tomu, že část agendy Řízení 
letového provozu ČR, s.p. řeší již dnes v rámci své pracovní náplně, domnívá se, že najít 
si dostatečné časové kapacity pro vykonávání funkce člena dozorčí rady, nebude 
problém. 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady společnosti Řízení letového provozu ČR, s.p., souhlas. 

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

Jednání skončilo v 19:00 h. 

Zapsal: Mgr. Jiří Gaňo v. r. Schválil: Ing. Pavel Dvořák v. r. 
   Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 5.11.2014 
Čas: 18:15 h 
Předkladatel: MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Magdalena Faltýsková 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Tajemnice výboru  

Mgr. Milan Feranec MD  

Ing. Magdalena Faltýsková   
 


