
Zápis ze 18. jednání Rady České televize dne 11. 6. 2003 
 
Přítomni: M. Badal, I. Binar, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová,  M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, 
L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, A. Svobodová, P. Uhl a J. Voráč. 
Omluveni: J. Šilerová 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klimeš, M. Tajč 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT  
• Statut ČT  
• Příprava Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2002  
• Jednací řád Rady ČT 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 209/18/03: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:1) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 210/18/03: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a A. Svobodová a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili všechna usnesení z tohoto zápisu. (14:0:0) 

 
3) Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 

Usnesení č. 211/18/03:  Rada České televize vyhlašuje v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o 
ČT ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na generálního ředitele České televize. (13:0:0) 
Usnesení č. 212/18/03: Rada České televize schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na 
generálního ředitele ČT (viz příloha) ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. (13:0:1) 
Usnesení č. 213/18/03: Rada pověřuje předsedu, aby zabezpečil zveřejnění vyhlášení výběrového 
řízení v oznamu ČT, dále pak zveřejnění vyhlášení i kompletní zadávací dokumentace na 
Teletextu ČT a internetu ČT. (13:0:0) 
Usnesení č. 214/18/03: Rada pověřuje B. Fantu, aby zabezpečil příjem přihlášek do výběrového 
řízení dle zadávací dokumentace prostřednictvím sekretariátu Rady za přítomnosti notáře JUDr. O. 
Pánka, který současně bude přítomen otevírání přihlášek a vyhotoví příslušný zápis. (14:0:0) 
Usnesení č. 215/18/03: Rada pověřuje B. Fantu, I. Binara a L. Milera účastí při přijímání 
přihlášek do výběrového řízení dne 23.6.2003. (14:0:0) 
Usnesení č. 216/18/03: Rada dále pověřuje B. Fantu, A. Svobodovou a P. Uhla  a účastí  při 
otevírání přihlášek do výběrového řízení dne 24.6.2003. (14:0:0) 
Usnesení č. 217/18/03: Rada pověřuje B. Fantu, aby zpracoval návrh dalšího postupu rady ve věci 
hodnocení přihlášek kandidátů na generálního ředitele na jednání Rady  dne 25. 6. 2003. (12:0:1) 
 

4) Statut ČT 
Usnesení č. 218/18/03: Rada po projednání jmenuje pracovní skupinu ve složení Z. Hůlová a P. 
Uhl v gesci L. Milera, aby zpracovala návrhy a připomínky členů Rady ke Statutu ČT v termínu 
do 30.7.2003. Rada žádá L. Milera, aby na jednání Rady předložil následně návrh na další postup 
Rady v této záležitosti.(14:0:0) 
 

5) Příprava Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2002 
Usnesení č. 219/18/03: Rada na základě doporučení DK ze dne 27.5.2003 a po projednání 
souhlasí, že obsah a struktura Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2002 bude ve stejném 



rozsahu jako v roce 2001 s tím, že bude doplněna o oblast restrukturalizace a závěry forenzního 
šetření, a to jak v hodnotící částí Rady ČT, tak i v části zpracované ČT.  
Rada žádá prozatímního ředitele, aby v termínu do 30.6.2003 předložil prostřednictvím DK Radě 
k projednání návrh závazné osnovy této  Výroční zprávy.  
Rada dále žádá prozatímního ředitele, aby v termínu do 31.7.2003  předložil 1. kompletní verzi 
Výroční zprávy prostřednictvím DK Radě k projednání.  
Rada v této záležitosti jmenuje pracovní skupinu ve složení M. Badal, M. Horálek a J. Mrzena. 
(13:0:1) 
 

6) Jednací řád Rady ČT 
Usnesení č. 220/18/03: Členové Rady předloží v termínu do  20. 6. 2003 na sekretariát písemné 
návrhy a připomínky, týkající se Jednacího řádu Rady.  Rada ukládá svému předsedovi, aby jí na 
jednání dne 25.6.2003 předložil nový návrh Jednacího řádu, reflektující návrhy a připomínky 
členů Rady, ke schválení. (13:0:0) 
 

7) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 221/18/03: Rada pověřuje I. Binara, aby se podílel na vyřizování podnětů a stížností 
ve spolupráci s E. Kohákem a Z. Hůlovou. (13:0:0) 
Usnesení č. 222/18/03: Rada bere na vědomí informace E. Koháka a Z. Hůlové o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (15:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
Usnesení č. 223/18/03: Rada žádá prozatímního ředitele, aby jí do 18. 6. 2003 předal vyjádření k 
„projektu“ Český sen. Rada dále žádá prostřednictvím Z. Hůlové o stanovisko Rady pro reklamu 
k této věci. (14:0:0) 
Usnesení č. 224/18/03: Rada pověřuje Z. Hůlovou, I. Binara a D. Dvořáka, aby se seznámili 
s dokumentací, týkající se pořadu „České hlasování“ a zpracováním návrhu usnesení na jednání 
Rady dne 2. 7. 2003. (14:0:0) 
 

8) Různé 
a) Členové Rady obdrželi informace a ekonomicko-organizačním zabezpečení funkce člena 

Rady.  
b) Jednání Rady v průběhu června – srpna 2003: 18.6., 25.6., 2.7., 16.7., 23.7., 13.8., 27.8. 
c) Dne 18. 6. 2003 se od 10.00 hod do 12.00 hod uskuteční exkurze ČT pro členy Rady ČT. 
d) Předběžný program 19. jednání Rady, které se uskuteční 18. 6. 2003 od 13.00 hod: 

• Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů (J. Mrzena) 
• Majetkové záležitosti (J. Mrzena, P. Klimeš, M. Tajč) 
• Hospodaření I. – IV. 2003 (mat.č. 1/16 - J. Mrzena, P. Klimeš, M. Tajč) 
• TS Brno – průběh kontrolní činnosti (mat.č. 4/14 - A. Svobodová, P. Klimeš, M. Tajč) 
• Aktuální organizační schéma ČT (mat.č. 7/18 – J. Voráč, P. Klimeš) 
• Podněty a stížnosti (Z. Hůlová, E. Kohák, I. Binar) 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

9) Schválení usnesení a závěr 
 
V Praze dne 11. 6. 2003 
             Ing. Jan Mrzena 
                       předseda Rady ČT 
Přílohy:  
1) Zadávací dokumentace výběrového řízení na GŘ 
2) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
3) Přehled došlé pošty 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Badal, A. Svobodová 



Příloha č. 1 
 
 
RADA ČESKÉ TELEVIZE 
 
vyhlašuje na základě §9, odst.4, Zákona o České televizi, č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce: 
 
 
GENERÁLNÍ  ŘEDITEL-KA ČESKÉ TELEVIZE 
 
Profil kandidáta-kandidátky 

- vysokoškolské vzdělání 
- osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby 
- občanská bezúhonnost 
- respektování požadavků 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 pozdějších předpisů 
 
Propozice výběrového řízení obsahující detailní specifikaci požadavků na vhodného uchazeče, 
formální náležitosti přihlášky, časový harmonogram a další podklady pro výběrové řízení budou 
zveřejněny na internetových stránkách České televize www.czech-tv.cz, Teletextu ČT nebo budou 
k dispozici v tištěné podobě na adrese: Rada Česká televize, Kavčí hory, 140 70  Praha 4 
 

Uchazeči mohou podávat své přihlášky dne 23. 6. od 9.00 hodin. Lhůta pro doručení přihlášek končí 
dne 23. 6. v 16,00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 
 
Místem pro přebírání nabídek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rada České televize 
 
vyhlašuje dne 12. 6. 2003 na základě § 9, odst. 4, zákona České národní rady č. 483/1991 Sb., ze dne 
7. listopadu 1991 o České televizi, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ČT“) 
 
 výběrové řízení na funkci   
Generální ředitel/ka České televize. 
 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni 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 další podmínky stanovené Radou České televize pro toto výběrové řízení, kterými jsou: 
 

- vysokoškolské vzdělání; 
- osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení České televize; 
- doručení přihlášky, která obsahuje veškeré náležitosti uvedené v těchto podmínkách 

výběrového řízení, ve lhůtě a způsobem uvedeným níže. 
 
Přihláška k účasti v tomto výběrovém řízení musí obsahovat následující: 
 

1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče 
2. Rodné číslo 
3. Kopii dokladu, který prokazuje, že uchazeč je občanem České republiky 
4. Adresu trvalého bydliště 
5. Kontaktní adresu, není-li shodná s adresou trvalého bydliště, včetně telefonních čísel,  

  příp. adresy elektronické pošty 
6. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do VŘ není starší tří měsíců 
8. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další 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 prohlášením, že 
uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení a zavazuje se toto osvědčení doručit vyhlašovateli 
výběrového řízení nejpozději do 62 dnů od podání přihlášky do VŘ, pokud se bude nadále o 
funkci GŘ ucházet. 

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

§ 5 odst. 1 a 2 Zákona o ČT  a čestné prohlášení o tom, že v případě jmenování GŘ, uvede své 
poměry do souladu se zmiňovanými zákony. 

11. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno 
dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta  

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



13. Uchazečem zpracovanou úvahu na téma “Moje osobní motivace k výkonu funkce 
generálního ředitele ČT“ v maximálním rozsahu 2 stran (písmo typu Arial, velikost písma 
12, max. počet řádků 50 na jedné straně)  

14. Uchazečem zpracovaný strukturovaný záměr, obsahující teze k oblasti programu, ekonomiky 
a technologického rozvoje ČT. V záměru musí být vytýčeny jednotlivé kroky a priority 
v horizontu funkčního období. Doporučený rozsah záměru: 3 strany. Jako samostatnou přílohu 
lze dodat uchazečovy (i publikované) texty, týkající se problematiky ČT. 

15. Jména a adresy osob a institucí, které mohou na uchazeče podat reference pro případ, že by 
jejich vyžádání bylo Radou České televize považováno za účelné 

16. Souhlas s veřejným projednáváním přihlášky 
17. Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 

 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 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 funkci Generální ředitel/ka České televize. 

  
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Vlastnoruční podpis 

  

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 

Uchazeči mohou podávat své přihlášky dne 23. 6. od 9.00 hodin. Lhůta pro doručení přihlášek končí 
dne 23. 6. v 16,00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 
 
Přihlášky mohou uchazeči doručit osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo kurýrem.  
O doručení přihlášky bude uchazeči (nebo jeho zástupci) na požádání vystaveno písemné potvrzení. 
 
Místem pro přebírání nabídek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 
 
Formální požadavky 
 
Rada doporučuje, aby přihláška byla ve vlastním zájmu uchazeče zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím, avšak tak, aby bylo možné 
jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet.    

 
V případě podání přihlášky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí 
být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo 
možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. 
 
Všechny strany přihlášky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 
vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně 
ověřené kopie tvořící přílohy přihlášky. 
 
Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném 
jménem uchazeče a názvem „RADA ČT“ a na ní bude výrazným způsobem uveden text 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE - 
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK!”. 
 
Zrušení výběrového řízení 
 
Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 
 
Rada České televize              



Příloha č. 2 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 14.5.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení  
Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 14.5.2003 

334 2.6.2003 
Manželé 
Andrýsovi 

Stížnost na nevkusnou 
reklamu      

Odpověď dle návrhu 
Rady 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

136 12.2.2003 D. Vodák 
Stížnost na postup ČT - 
autorský film 18.2.2003     

138 12.2.2003 L. Sovják Český jazyk ve vysílání 18.2.2003     
156 21.2.2003 J. Kadlec podání žaloby na ČT 18.3.2003 9.6.2003   

157 21.2.2003 J. a T. Hédikovi 
Pořady pro děti a 
mládež 18.3.2003     

221 18.3.2003 A. Farnam 
Stížnost na tendenční 
zpravodajství 21.3.2003 9.6.2003   

222 18.3.2003 Sdružení Praděd 
Stížnost na porušování 
Kodexu 21.3.2003     

235 24.3.2003 M. Kulhavá 
Stížnst na pořad "Když 
musíš, tak musíš" 25.3.2003 9.6.2003   

255 4.4.2003 D. Holečková 
Stížnost na pořad 
"Fakta" 9.4.2003     

335 2.6.2003 P. Bartoš 
Stížnost na pořad 
Klekánice 9.6.2003     

 



Příloha č. 3 
 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 4. 6. DO 11. 6. 2003 
 

1. Pavel Dostál  - žádost o stanovisko k filmu „Proč to všechno“ z 26. 5. 2003  č.j. 345 
2. Mgr. Jiří Šmejc, Ing. Petr Dvořák (CET 21) – Stížnost na pořad „Fakta“, reportáž „Pád 

Železného opony“ ze dne 19. 5. 2003  č.j. 346 (GŘ) 
3. Miroslav Grebeníček – žádost o posouzení postupu ČT v případě akce „otevření 

hypermarketu Český sen“   č.j. 347 
4. Ing. Karel Hošek (ZO ČSBS) – stížnost na zpravodajství ze dne 29. 5. 2003 – „Kříž 

usmíření“ na Bukové hoře    č.j. 348 (GŘ) 
5. Ing. Jaromír Navrátil – zachování pořadu „Chcete mě?“    č.j. 349 
6. Stanislav Moša (Městské divadlo Brno) – stížnost na pořad „Fakta“ – dokument 

„Divadlo“ ze dne 2. 6. 2003    č.j. 350 (GŘ) 
7. Vyjádření GŘ k dopisu paní Arie Farnam – stížnost na chybu ve zpravodajství dne 16. 

3. 2003   č.j. 221b 
8. Vyjádření k dopisu JUDr. Josef Kadlec (obec Zbuzany) – podání žaloby na ČT 

v souvislosti s příspěvkem v pořadu „Nedej se“ ze dne 27.9.2002  č.j. 156b 
9. Marie Kulhavá – stížnost na obsah pořadu „Když musíš, tak musíš?“ ze dne 26. 2. 

2003  č.j. 235 
10.Ivan Batěk – výživa ve vysílání ČT  č.j. 352 

 
 


