
 
Zápis z 22. jednání Rady České televize dne 16. 7. 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, J. �ilerová, P. Uhl a J. Voráč.  
Omluveni: - 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
 
Hosté: J. Hykl, J. Janeček, J. Kasalová, P. Klime�, R. Medek, V. Novotný a M. Prokop 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Ukončení výběrového řízení na GŘ ČT 
• Výběrové řízení na GŘ ČT 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 284/22/03: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (14:1:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 285/22/03: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Hůlová a J. Presl a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (15:0:0) 

 
3) Ukončení výběrového řízení na GŘ ČT 

Rada se seznámila s názory jednotlivých členů, které se týkají článku ministra P. Dostála o volbě 
GŘ ČT. 

 
4) Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 

Usnesení č. 286/22/03:  Rada souhlasí s tím, aby byly zveřejněny projekty, úvahy a �ivotopisy 7 
kandidátů, kteří postoupili ve výběrovém řízení na GŘ ČT v termínu do 17. 7. 2003 do 16.00 hod. 
Rada současně souhlasí, aby případné námitky jednotlivých kandidátů proti zveřejnění byly 
uplatněny v termínu do 17. 7. 2003 do 16.00 hod.  (15:0:0) 

 
Usnesení č. 287/22/03: Rada vyslovuje souhlas s tím, aby bylo ověřeno v rámci veřejného sly�ení, 
zda nenastaly změny u jednotlivých kandidátů v souladu s § 9, odst. 4, 5, respektive § 4, odst. 3 a 
v § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění s tím, �e jednotliví 
kandidáti osobně učiní čestné prohlá�ení. (15:0:0)   
 
Usnesení č. 288/22/03:  Rada vyslechla čestná prohlá�ení v�ech kandidátů a tímto způsobem 
ověřila, �e u �ádného z kandidátů v této části nenastaly k dne�nímu dni změny, týkající se splnění 
podmínek pro výkon funkce generálního ředitele stanovených v § 9, odst. 4, 5, respektive § 4, 
odst. 3 a v § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 289/22/03:  Rada souhlasí s navr�eným Způsobem hlasování v závěrečném kole 
výběrového řízení na generálního ředitele ČT. (15:0:0) 
 
Způsob hlasování v závěrečném kole výběrového řízení na generálního ředitele ČT: 
Přímý způsob volby tajným hlasováním, vícekolový. 
Rada jmenuje volební komisi, která ověřuje platnost hlasovacích lístků, sčítá a oznamuje výsledky 
jednotlivých kol hlasování.  
1. kolo hlasování:  ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístek se jmény sedmi kandidátů, kteří vze�li 
z volby dne 2. 7. 2003 usnesením Rady č. 269/21/03. Ka�dý hlasovací lístek bude ověřen podpisy 



v�ech členů  volební komise. Za plentou na hlasovacím lístku jednotlivý členové Rady označí 
nejvý�e tři jména kří�kem a vlo�í do obálky. Takto označený hlasovací lístek je platný. Obálku 
s hlasovacím lístkem ka�dý člen vhodí do urny, komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů. 
- do dal�ího kola hlasování postupují tři kandidáti s nejvy��ím počtem hlasů 
- v případě rovnosti hlasů rozhodne rada o dal�ím postupu. 
 
Usnesení č. 290/22/03: Rada jmenuje volební komisi ve slo�ení D. Dvořák, P. Uhl a B. Fanta. 
(15:0:0) 
 
Usnesení č. 291/22/03: Volební komise konstatovala, �e v prvním kole hlasování bylo odevzdáno 
celkem 15 hlasovacích lístků, z toho 15 platných. Po sečtení v�ech hlasů volební komise 
konstatovala, �e jednotliví kandidáti obdr�eli následující počet hlasů: 
J. Hykl  9 
J. Janeček  11 
J. Kasalová  2 
P. Klime�  5 
R. Medek  6 
V. Novotný  2 
M. Prokop   8 
 
Usnesení č. 292/22/03: Rada konstatuje, �e do dal�ího kola výběrového řízení postupují tito 
kandidáti: J. Hykl, J. Janeček a M. Prokop. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 293/22/03: Rada souhlasí s navr�eným Způsobem hlasování ve druhé 
části závěrečného kola výběrového řízení na generálního ředitele ČT. (15:0:0) 
 
Způsob hlasování ve druhé  části závěrečného kola výběrového řízení na generálního ředitele ČT 
Druhé kolo hlasování – ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří 
postoupili z 1. kola. Ka�dý hlasovací lístek bude ověřen podpisy v�ech členů volební komise. Za 
plentou na hlasovacím lístku jednotlivý členové Rady označí jedno jméno kří�kem a vlo�í do 
obálky. Obálku s hlasovacím lístkem ka�dý člen vhodí do urny, komise sečte hlasy u jednotlivých 
kandidátů.  
- v případě, �e jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenování generálním ředitelem 
- v případě, �e �ádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, postupují do dal�ího kola 

hlasování dva kandidáti s nejvy��ím počtem hlasů 
- v případě rovnosti hlasů, rozhodně Rada o dal�ím postup.  
 
Usnesení č. 294/22/03: Volební komise konstatovala, �e v prvním kole hlasování bylo odevzdáno 
celkem 15 hlasovacích lístků, z toho 15 platných. Po sečtení v�ech hlasů volební komise 
konstatovala, �e jednotliví kandidáti obdr�eli následující počet hlasů: 
 
J. Hykl  0 
J. Janeček  11 
M. Prokop   4 
 
Usnesení č. 295/22/03: V souladu s ustanovením § 7, odst. 2, § 8, odst 1a) a § 9, odst. 4, zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozděj�ích předpisů Rada ČT rozhodla dne�ního dne na 
základě výsledků výběrového řízení o jmenování generálního ředitele ČT. Rada jmenuje Mgr. 
Jiřího Janečka generálním ředitelem ČT. V souladu s § 9, odst. 11, zákona č. 483/1991 o České 
televize, končí výkon funkce prozatímnímu řediteli P. Klime�ovi jmenováním nového generálního 
ředitele. (15:0:0) 
 
Rada ČT vyjádřila poděkování Ing. Petru Klime�ovi za působení ve funkci prozatímního ředitele 
v nelehkém období od prosince 2002. 
 



5) Různé 
 

a) Předbě�ný program 23. jednání Rady, které se uskuteční 23. 7. 2003 od 13.00 hod: 
• Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů (J. Mrzena) 
• Hospodaření ČT za období I. � V. 2003 (J. Mrzena, M. Tajč) 
• Majetkové zále�itosti (J. Mrzena, M. Tajč) 
• Smluvní podmínky pro výkon GŘ (J. Mrzena, M. Horálek) 
• Podněty a stí�nosti  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 
 
 
 

6) Schválení usnesení a závěr 
 
 
V Praze dne 16. 7. 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Jan Mrzena 
                       předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová a J. Presl 


