
Zápis z 31. jednání Rady České televize dne 11. 12. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, E. Kohák,  P. Kučera, M. Kní�ák,  
L. Miler, J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová.   
Omluveni:, J. Mrzena, Z. Hůlová, P. �áček 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: L. Weissová 
Hosté: P. Klime�, M. Luhanová 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Zadávací dokumentace na Výběrové řízení na GŘ ČT  
• Vysílání ČT s tematikou Evropské unie � plnění usnesení č. 429/26/02 
• Rozpočet Rady ČT 
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 512/31/02: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (11:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 513/31/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení J. Presl a B. Fanta a zároveň Rada 
pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 514/31/02: Rada bere na vědomí informace L. Weissové  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání Rady ČT. (11:0:0) 

 
4) Zadávací dokumentace na výběrové řízení GŘ ČT 

Usnesení č. 515/31/02: Rada souhlasí se zněním inzerátu (viz příloha) na výběrové řízení na GŘ 
ČT. Rada dále souhlasí s tím, aby inzerát byl uveřejněn ve čtvrtek tj. 12.12.2002 v MF Dnes, 
oznamu ČT a zároveň na webových stránkách ČT.  (9:1:1) 
Usnesení č. 516/31/02: Rada souhlasí, aby se v bodě 14 propozic zadávací dokumentace změnila 
slova �časový rámec� na �časový postup�. (10:0:1) 
Usnesení č. 517/31/02: Rada souhlasí s propozicemi zadávací dokumentace na výběrové řízení 
GŘ ČT (viz příloha) ve znění usnesení č. 516/31/02. Rada dále souhlasí se zveřejněním propozic 
na webových stránkách ČT. (9:0:2) 
Usnesení č. 518/31/02: Rada obdr�ela mandátní smlouvu na výkon činnosti při organizaci 
výběrového řízení na GŘ, ve které není uvedena cena za provedení prací. Rada do pří�tího jednání 
obdr�í od firmy Hofírek Consulting rámcovou kalkulaci s údajem o nejvy��í nepřekročitelné ceně. 
(9:0:2) 

 
5) Vysílání ČT s tematikou Evropské unie � plnění usnesení č. 429/26/02 

Usnesení č. 519/31/02: Rada bere na vědomí materiál ČT a informace M. Luhanové a P. Klime�e 
ve věci vysílání ČT s tematikou Evropské unie. Rada doporučuje prozatímnímu řediteli znovu 
zhodnotit předlo�ený materiál, vyu�ít dal�í náměty pro evropské vysílání ČT a informovat Radu o 
konkrétních námětech pořadů v termínu do 8. 1. 2003. (11:0:0) 
 

6) Rozpočet Rady ČT 
Usnesení č. 520/31/02: Rada schvaluje svůj rozpočet na rok 2003 v předlo�eném znění. (11:0:0) 

 
 



7) Stí�nosti a podněty 
Usnesení č. 521/31/02: Rada �ádá prozatímního ředitele, aby zajistil včasné poskytování vyjádření 
ke stí�nostem. Rada souhlasí s tím, �e členové Rady budou mít k dispozici před ka�dým jednáním  
seznam do�lých podnětů a stí�ností. (11:0:0) 

 
8) Různé 

a) L. Weissové informovala o schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP ČR, která se 
uskutečnila 5.12.2002.  

b) předbě�ný návrh programu 32. jednání Rady, které se uskuteční 18.12. od 13.00 hod 
• zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• plnění usnesení, kontrola zápisu (J. Mrzena) 
• Rozpočet ČT na rok 2003 (P. Kučera, M. Tajč, P. Klime�) 
• Výběrové řízení na GŘ ČT � informace  
• Návrh zákona o ČT (J. Mrzena) 
• Situace v TS Brno (P. Klime�) 
• Kodex ČT � informace (B. Fanta) 
• Podněty a stí�nosti (Weissová, Kohák, příp. dal�í) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

9) Schválení usnesení a závěr 
 
V Praze dne 11.12.2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           JUDr. Lucie Weissová 
         místopředsedkyně Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Inzerát na výběrové řízení GŘ + propozice 
 
Ověřovatelé zápis: B. Fanta, J. Presl 



RADA ČESKÉ TELEVIZE 
 
vyhla�uje na základě §9, odst.4, Zákona o České televizi, č. 483/1991 Sb., ve znění pozděj�ích 
předpisů, výběrové řízení na obsazení pozice: 
 
 

GENERÁLNÍ  
ŘEDITEL-KA  
ČESKÉ TELEVIZE 
 
 
 
Profil kandidáta-ky 
- vysoko�kolské vzdělání 
- osobnostní a mana�erské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné 

slu�by 
- občanská bezúhonnost 
- respektování po�adavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového 
řízení 

- splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize 
vyplývajících ze Zákona o České televizi, č. 483/1991 Sb., ve znění pozděj�ích předpisů 

 
Organizací výběrového řízení pověřila Rada České televize kancelář HOFÍREK 
CONSULTING. Propozice výběrového řízení obsahující detailní specifikaci po�adavků na 
vhodného uchazeče, formální nále�itosti přihlá�ky, časový harmonogram a dal�í podklady pro 
výběrové řízení budou zveřejněny na internetových stránkách České televize www.czech-
tv.cz nebo budou k dispozici v ti�těné podobě zdarma na adrese: 
 
 

H O F Í R E K     C O N S U L T I N G 
 

Ječná 15, 120 00 Praha 2 
! Tel.: 224 990 160 ! Fax: 224 990 169 ! E-mail: praha@hofirek.cz  ! 

www.hofirek.cz 
 

 
 
 
 



 
Rada České televize 

ve spolupráci s kanceláří HOFÍREK CONSULTING 
 
vyhla�uje dne 11. prosince 2002 na základě § 9, odst. 4, zákona České národní rady č. 483/1991 Sb., 

ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi, ve znění pozděj�ích předpisů (�Zákon o ČT�) 
 

 výběrové řízení na pozici   
Generální ředitel/ka České televize. 

 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit v�ichni uchazeči, kteří: 
 
(a) splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele České televize ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 4 a 5 Zákona o ČT, tj. kteří jsou: 
 

- občany České republiky s trvalým pobytem na jejím území; 
- způsobilí k právním úkonům; 
- bezúhonní ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 písm. c) Zákona o ČT; 

 
a 
 
(b) splní dal�í podmínky stanovené Radou České televize pro toto výběrové řízení, kterými jsou: 
 

- vysoko�kolské vzdělání; 
- osobnostní a mana�erské předpoklady pro řízení České televize; 
- doručení přihlá�ky, která obsahuje ve�keré nále�itosti uvedené v těchto podmínkách 

výběrového řízení, ve lhůtě a způsobem uvedeným ní�e. 
 
Přihlá�ka k účasti v tomto výběrovém řízení musí obsahovat následující: 
 
1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče 
2. Rodné číslo 
3. Kopii dokladu, který prokazuje, �e uchazeč je občanem České republiky 
4. Adresu trvalého bydli�tě 
5. Kontaktní adresu, není-li shodná s adresou trvalého bydli�tě, včetně telefonních čísel,  
 příp. adresy elektronické po�ty 
6. Kopii dokladu o nejvy��ím dosa�eném vzdělání 
7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni 13.1.2003 není star�í tří měsíců 
8. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým 

se stanoví některé dal�í předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
(�Lustrační zákon�). Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlá�ením, �e uchazeč 
po�ádal  
o vydání tohoto osvědčení a zavazuje se toto osvědčení doručit vyhla�ovateli výběrového řízení 
nejpozději 20. února 2003. Pokud v�ak uchazeč nejpozději dne 20. února 2003 do 16,00 hodin 
nedoručí osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 Lustračního zákona na adresu určenou  
pro doručení nabídek uvedenou ní�e v těchto podmínkách, bude jeho přihlá�ka vyřazena  
a uchazeč z tohoto výběrového řízení vyloučen) 

9. Čestné prohlá�ení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona 
10. Čestné prohlá�ení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů ve smyslu 

ustanovení  
§ 5 odst. 1 a 2 Zákona o ČT 

11. Strukturovaný �ivotopis, ve kterém bude vedle základních informací blí�e specifikováno 
dosa�ené vzdělání, profesní zku�enost a jazykové znalosti kandidáta  

12. Vlastní hodnocení své dosavadní profesní dráhy v rozsahu maximálně 1 strana (písmo typu 
Arial, velikost písma 12, max. počet řádků 50 na jedné straně) 



13. Uchazečem zpracovanou úvahu na téma �Názor na Českou televizi jako veřejnou slu�bu 
v českém mediálním prostředí� v maximálním rozsahu 2 stran (písmo typu Arial, velikost písma 
12, max. počet řádků 50 na jedné straně)  

 
 
14. Uchazečem zpracovaný text na téma �Hlavní problémy řízení České televize a jejich 

mo�ná ře�ení�, který by odrá�el postoj uchazeče k případným změnám v České televizi a 
zejména strategii eventuálních ře�ení, včetně časového postupu uva�ovaných změn. Maximální 
rozsah tohoto textu je stanoven na 5 stran (písmo typu Arial, velikost písma 12, max. počet řádků 
50 na jedné straně) 

15. Jména a adresy osob a institucí, které mohou na uchazeče podat reference pro případ, �e by 
jejich vy�ádání bylo Radou České televize pova�ováno za účelné 

16. Souhlas s absolvováním psychologických testů a dotazníků, jejich� cílem by bylo posoudit 
zejména obecné schopnosti, mana�erské předpoklady a osobnostní charakteristiku uchazeče  
pro případ, �e by Rada České televize tento postup pova�ovala v rámci výběrového řízení  
za účelný 

17. Souhlas s veřejným projednáváním přihlá�ky 
18. Podepsané prohlá�ení uchazeče v následujícím znění: 

 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlá�ku do výběrového řízení 
prostřednictvím kanceláře HOFÍREK CONSULTING, IČ 11386568, Radě České televize dávám 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů souhlas k jejich zpracování  
a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem výběrového řízení na pozici Generální 
ředitel/ka České televize. 

  
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Vlastnoruční podpis 

  

Lhůta, způsob a místo doručení přihlá�ek 

Uchazeči mohou podávat své přihlá�ky v pondělí 13. ledna 2003 od 9,00 hodin. Lhůta pro doručení 
přihlá�ek končí dne 13. ledna 2003 v 16,00 hodin. Na přihlá�ky doručené po tomto termínu nebude 
brán zřetel. 
 
Přihlá�ky mohou uchazeči doručit osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo kurýrem.  
O doručení přihlá�ky bude uchazeči (nebo jeho zástupci) na po�ádání vystaveno písemné potvrzení. 
 
Místem pro přebírání nabídek je sídlo kanceláře HOFÍREK CONSULTING, Ječná 15,  
120 00 Praha 2, (2. patro). 
 
Formální po�adavky 
 
Přihlá�ka musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným 
se�itím, av�ak tak, aby bylo mo�né jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou 
bezproblémově obracet.  

 
V případě podání přihlá�ky v krou�kovém pořadači či podobném technickém provedení, musí 
být tato zabezpečena proti mo�né manipulaci s jednotlivými listy, ov�em opět tak, aby bylo 
mo�né jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. 
 
V�echny strany přihlá�ky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřeru�enou 
vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně 
ověřené kopie tvořící přílohy přihlá�ky. 
 
Přihlá�ku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporu�ené obálce či jiném obalu, 
označeném jménem uchazeče a názvem �RADA ČT� a na ní bude výrazným způsobem uveden text 
�VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE - NEOTEVÍRAT 
PŘED TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK!�. 
 



Zru�ení výběrového řízení 
 
Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zru�it. 
 
 
Rada České televize                   


