
Zpráva z jednání Rady České televize ze dne 26. 1. 2000 pro www stránky 

1. Jednání Rady 
 -  Rada přivítala nového člena Rady pana Milo�e Rejchrta, který byl do Rady České televize 

zvolen Poslaneckou sněmovnou PČR  dne 25. 1. 2000.  
-  F. Schildberger zaslal radě faxem dopis, v kterém radu �ádá, aby ho učinila přílohou tohoto 

zápisu. Rada hlasováním rozhodla této jeho �ádosti vyhovět. 
-  Rada obdr�ela vy�ádané materiály od kandidátů na generálního ředitele České televize, které 

následovně prodiskutovala. 
 

2. Rozhovor s kandidáty na místo generálního ředitele ČT 
    Kandidáti na místo generálního ředitele České televize Kamil Čermák, Du�an Chmelíček a Petr 

Sládeček absolvovali 75 minut trvající rozhovor s Radou ČT, který měl tuto základní strukturu : 
• komentář uchazeče k vypracovanému materiálu 
• konkrétní dotaz členů Rady ČT k materiálu 
• dal�í dotazy týkající se kandidáta včetně analýzy jeho případných slabin 

 
3. Vlastní volba 

• v�ichni členové Rady vyjádřili svůj názor na odborné kvality, osobnostní předpoklady a reálné 
mo�nosti jednotlivých uchazečů zvládnout při současné situaci úlohu generálního ředitele ČT 

• v následné rozpravě se členové Rady sna�ili zdůvodnit své postoje a názory 
• Rada na �ádost nového člena M. Rejchrta souhlasila s novelizací Pravidel pro volbu 

generálního ředitele ČT a to v bodě C/2. kolo v bodě 2: �...), nebo se zdr�í hlasování.�  
• Rada provedla 1 kolo volby :  
 Kamil Čermák .... 12     Du�an Chmelíček .... 13     Petr Sládeček .... 17 
• do posledního kola tedy postoupili  K. Čermák a D. Chmelíček  
• Rada zvolila  M. Rejchrta a Jiřího Zajíce ověřovateli hlasování v posledním kole 
• po rozsáhlé rozpravě přistoupila Rada k závěrečnému hlasování s tímto výsledkem : 
     Du�an Chmelíček .............  5 hlasů 
     Kamil Čermák ................... 2 hlasy 
     zdr�el se .......................... . 1 hlas     neúčastnil se (F. Schildberger) 
     Generálním ředitelem České televize byl zvolen Du�an Chmelíček. 
     J. Puchalský předá funkci generálního ředitele ČT k 1.2.2000. 
 
 
 
 
          PhDr. Jan Jirák 
          předseda Rady České televize 

 


