
Úřad vlády České republiky 
  

 

VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 99 

Datum: 04.11.2019 
Čas: 18:30 h 
Předkladatel:  MD 
Posuzovaná osoba: Ing. Magdalena Faltýsková 

Průběh projednávání: 

Ing. Ladislav Němec, náměstek pro řízení sekce Dopravní, Ministerstva dopravy, který zastupoval 
předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální nominace s návrhem ministra 
dopravy jmenovat nominantku na pozici členky dozorčí rady státního podniku Řízení letového 
provozu ČR, s.p. Objektivním důvodem nominace jsou podle předkladatele odborné předpoklady 
nominantky, její pracovní zkušenosti a spokojenost předkladatele s jejím předchozím výkonem 
funkce členky dozorčí rady. 

Ve své prezentaci nominantka nejprve seznámila členy Vládního výboru se základními 
informacemi o státním podniku, do jehož dozorčí rady byla nominována. Dále představila aktuální 
složení dozorčí rady. V další části prezentace se nominantka zaměřila na zhodnocení aktuální 
finanční situace státního podniku a na prezentaci výsledků hospodaření za období od roku 2014 
do roku 2019. Nominantka rovněž Vládní výbor informovala o svém předchozím působení 
v dozorčí radě státního podniku a v závěru prezentace nastínila své vize případného výkonu 
funkce členky dozorčí rady za předpokladu úspěšné nominace. V úvodu hodnotícího pohovoru 
byla nominantce položena otázka týkající se snížení přeletů letadel nad Českou republiku 
v letošním roce oproti roku 2018. Další dotazy směřovaly do personálních otázek spojených 
s řízením letového provozu, finančních kapacit na modernizaci technického vybavení a otázky 
bezpečnosti letového provozu. Následně probíhala diskuze o budoucím vývoji státního podniku, 
možnostech zahraniční spolupráce a oblastí, jichž by se mohla týkat. Nominantka byla též 
dotázána na problematiku počtu letišť na území České republiky. 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 Řízení letového provozu ČR, s.p., souhlas.  

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

Jednání skončilo v 19:00 h. 

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

Příloha 
Prezenční listina 


