
Zápis ze 13. jednání Rady České televize ze dne 13. 7. 2011  
 
Přítomni: A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl,  
R. Kühn, J. Pavlata J. Prokeš, J. Presl, I. Satrapa, J. Závozda 
Omluveni:. M. Uhde, R. Mezuláník 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová, J. Gabrielová 
Předsedající: D. Eklová 
Hosté: V. Karmazín, J. Staněk, R. Bradáč, V. Klimeš, P. Čermák 
 
Program jednání:   

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 
• Výroční zprávy – informace 
• Zahraniční zpravodajové 
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 148/13/11: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (12:0:1) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 149/13/11: Rada volí návrhovou komisi ve složení I. Satrapa a J. Závozda  
a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 150/13/11: Rada bere na vědomí informaci D. Eklové, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 
 

4) Informace GŘ  
V. Karmazín v zastoupení GŘ informoval radu o: 
- rezignaci GŘ - GŘ uložil rezignační listinu v advokátní kanceláři M. Elgera do úschovy. 

Radě bude doručena ke dni 31. srpna 2011.  
- oceněních ČT na MF v Karlových Varech 
- novém zpravodajském portálu ČT24 
- rekonstrukci zpravodajství a komplexu K1 a K2 
 
Usnesení č. 151/13/11: Rada s ohledem na omezení rizik spojených s volbou nového 
generálního ředitele ČT, žádá J. Janečka, aby v přítomnosti místopředsedkyně D. Eklové uložil 
řádný rezignační dopis s datem 31. 8. 2011 do notářské úschovy v notářské kanceláři určené 
radou, a to v termínu do 31.7.2011. (13:0:0) 
 
Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České 
televize na roky 2011-2015 
Usnesení č. 152/13/11: Rada bere na vědomí Dlouhodobé plány programového, technického, 
personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015. Rada konstatuje, že se 
k tomuto materiálu vrátí po zvolení nového generálního ředitele. (13:0:0) 
 
 



Vyjasnění situace ohledně vyrovnaného hospodaření ČT 
Usnesení č. 153/13/11: Rada v souvislosti s unesením č.138/12/11 žádá prostřednictvím  
generálního ředitele ČT o doplňující informace k auditorskému posudku  účetní závěrky 
hospodaření ČT za rok 2010 od auditora Miloše Fialy, zpracovatele auditorského posudku, a to 
v termínu do 5.srpna 2011. (13:0:0) 
 

6) Výběrové řízení na GŘ ČT 
Usnesení č. 154/13/11: Rada souhlasí se zapracováním připomínky M. Uhdeho do návrhu 
výběrového řízení na GŘ. (1:10:2) Toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 155/13/11: Rada schválila harmonogram výběrového řízení na generálního ředitele, 
zadání inzerátu, zadávací dokumentaci a způsob hlasování v prvním kole výběrového řízení na 
GŘ v pozměněném znění (příloha zápisu). (13:0:0) 
 
Usnesení č. 156/13/11: Rada bere na vědomí právní analýzu přípravy Výběrového řízení na GŘ 
a pověřuje pracovní skupinu Rady ČT ve složení  Jan Prokeš, Jan Brandejs, Jaroslav Dědič a 
Dana Eklová a Radek Mezuláník přípravou nové manažerské smlouvy a nových kritérií 
hodnocení GŘ. V termínu do 31. srpna 2011. (13:0:0) 
 

6) Výroční zprávy – informace 
Usnesení č. 157/13/11: Rada obdržela pracovní verzi doplnění Výroční zprávy o činnosti ČT 
v roce 2010 dle požadavků Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Členové rady si tento materiál prostudují a písemné připomínky zašlou na sekretariát rady 
v termínu do 3.8.2011. (13:0:0) 

 
7) Zahraniční zpravodajové 

Usnesení č. 158/13/11: Rada obdržela na základě usnesení č. 93/09/11 Návrh možnosti 
rozšíření sítě zahraničních zpravodajů. Rada bere tento materiál na vědomí. (13:0:0) 

 
8) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 159/13/11: Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise přijatá formou hlasování 
per rollam dne 27. 6., 29.6. a 30.6. 2011. (13:0:0) 
Usnesení č. 160/13/11: Rada bere na vědomí Rozbor DK o hospodaření ČT za rok 2010, který 
předložila radě v souladu s § 8a) odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění 
pozdějších předpisů, do 30. června 2011.  (13:0:0) 
Usnesení č. 161/13/11: Rada ČT na základě § 8 odst. 1 písmeno b) zákona č. 483/1991 Sb.,  
o České televizi ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Účetní závěrku a Přehled pohledávek a 
závazků České televize za rok 2010. (13:0:0) 
Usnesení č. 162/13/11: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 409-1-D0-00 ze dne 14. 5. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 12. 
2005 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2010 se společností Mountfield a.s.. Jedná se o pronájem 
prodejny a přilehlých prostor, objekty kategorie "B" o výměře 724,581 m2 a kategorie "D" o 
výměře 60,69 m2. Celková užitná plocha je 785,20 m2.  Roční úhrada bez DPH činí 1.739.390,46 
Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (13:0:0) 
Usnesení č. 163/13/11: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
č. 577-1-D0-70 ze dne 15.3.2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.9. 2004 a Dodatku č. 2 ze dne 
4. 10. 2010 se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.. Jedná se o pronájem objektů kategorie 
"C" a "D" (technologická místnost, část střechy a k ní části svislých stěn) o výměře  12 m2.  
Roční úhrada bez DPH činí 143.931,06 Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. 
(13:0:0) 
Usnesení č. 164/13/11: Rada konstatuje, že projednání usnesení DK č. 84/09/11 (věcná břemena 
TS Brno) se přesouvá na příští jednání Rady ČT. (13:0:0) 
 



Usnesení č. 165/13/11: Rada žádá GŘ, aby prostřednictvím DK předložil zásadní investiční i 
neinvestiční akce, které v tuto chvíli v ČT probíhají, které oblasti navrhuje pozastavit a které 
naopak pozastavit dle vedení ČT není vhodné. (2:3:8) Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 166/13/11: Rada žádá GŘ, aby konkretizoval v podobě nařízení GŘ své záměry 
pozastavit některé finančně náročné projekty do době jmenování nového GŘ. (4:3:6) Toto 
usnesení nebylo přijato 
 

9) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 167/13/11: Rada bere na vědomí informace D. Eklové o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha). (12:0:0) 
 

9) Různé 
a) Usnesení č. 168/13/11: Rada žádá generálního ředitele ČT, aby pozastavil veškerou přípravnou 

činnost v projektu  TS Brno, kromě již probíhajícího stavebního řízení, do doby, než předloží 
investiční analýzu, která potvrdí, že realizace projektu v jeho aktuální podobě neohrozí do 
budoucna vývoj cash-flow a finanční stabilitu České televize. Rada žádá o rozbor s vyjádřením, 
zda je splněn původní záměr projektu, schválený v roce 2008. Rada nadále podporuje výstavbu 
TS Brno. (6:3:3) Toto usnesení nebylo přijato 

 
b) Usnesení č. 169/13/11: Rada schvaluje termíny svých jednání takto:  

7. a 21. září 
5. a 18. a 19. října (výjezdní jednání TS Ostrava) 
2. a 22. a 23. listopadu (výjezdní jednání TS Brno) 
14. prosince 
(12:0:0) 
 

c) Usnesení č. 170/13/11: Rada pověřuje řízením 14. jednání rady dne 10. 8. 2011 Jaroslava 
Dědiče. (12:0:0) 

 
d) Předběžný program 14. jednání Rady ČT, které se uskuteční dne 10. srpna od 13:00: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Výroční zprávy 
• ÚKVA 
• Stížnosti a podněty 
• Různé, Závěr 

 
 
 

      Ing. Dana Eklová 
místopředsedkyně Rady ČT 

 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů 
2) Výběrové řízení na GŘ ČT 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: I. Satrapa, J. Závozda 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 13. 7. 2011 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 13. 7. 2011 

437/10 30.9.2010 M. Zich 

 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po Česku" z 
6. 5. 2010 VO 5.10.2010 9.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

595/10 23.11.2010 M. Čuhelová 

 
stížnost na pořad 
"Znamení a rituály" z  
31.7. 2010 a pořad 
"Milénium" z 28.10. 
2010 VO 14.12.2010 11.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

100/11 23.2.2011 M. Pavlata 

 
stížnost na úmyslné 
postoupení informací 
deníku AHA!   3.3.2011 11.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

131/11 8.3.2011 O. Vetchý 

 
stížnost na postoupení 
informací Českou 
televizí   22.3.2011 11.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

132/11 14.3.2011 V. Tvardek 

 
stížnost na pořad 
"Události v regionech 
(Ostrava)" z  9.11.2011 VO 22.3.2011 24.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

147/11 24.3.2011 K. Struhár 

 
stížnost na pořad 
"Testoviny" z 18. 2. 
2011 VO 31.3.2011 11.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

150/11 24.3.2011 J. David 

 
stížnost na 
neobjektivitu 
zpravodajství České 
televize VO 31.3.2011 24.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

166/11 1.4.2011 J. Kalousková 

 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 28. 3. 
2011 VO 4.4.2011 24.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

180/11 20.4.2011 P. Rintelová 

 
žádost o vydání 
informací z evidence 
poplatníka       

 
odpověď RČT 
+ předáno GŘ k 
vyřízení 

188/11 25.4.2011 

 
T. Jarolím;  
EUROPEAN 
INITIATORY 
INSTITUTE o.s. 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 18. 4. 
2011 VO 3.5.2011 24.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 



 
193/11 28.4.2011 

 
T. Látal;  
TRIOS, spol.  
s r.o. 

 
stížnost na redaktora 
Vlastimila Weinera VO 10.5.2011 30.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

199/11 9.5.2011 

 
L. Rozprým, J. 
Hypr; 
organizační 
výbor České 
ručičky 

RČT na vědomí; žádost 
o podporu učňovského 
školství a řemesel   24.5.2011 3.6.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

332/11 28.6.2011 J. Vodrážka 

 
žádost o sponzorský 
dar        

 
odpověď RČT 
+ předáno GŘ k 
vyřízení 

196/11 22.6.2011 D. Balaštík 

 
nesouhlas s odpovědí 
RČT; stížnost na pořad 
"Řekni kde ti mrtví 
jsou" z 28. 4. 2011       na vědomí 

231/11 24.5.2011 M. Džubáková 

 
poděkování za 
odvysílání pořadu "13. 
komnata Dominika 
Duky"       na vědomí 

234/11 29.5.2011 V. H. Vacek 

 
stížnsot na vysílání ČT 
k příležitosti výročí 
konce 2. sv. války       na vědomí 

274/11 7.6.2011 J. Touš 

 
informace o dění ve 
společnosti       na vědomí 

306/11 17.6.2011 

 
K. Podolka;  
předseda senátu 
Vrchního soudu v 
Praze 

usnesení Vrchního 
soudu v Praze ve věci 
žalobce Petra Cibulky       na vědomí 

327/11 23.6.2011 M. Džubáková 

 
poděkování za 
odvysílání bohoslužby 
z Prachatic       na vědomí 

328/11 23.6.2011 

V. Fučík; 
Městský soud v 
Praze 

 
usnesení Městského 
soudu v Praze v 
záležitosti P. Cibulky       na vědomí 

333/11 29.6.2011 J. Strašil 

 
nesouhlas s 
plánovaným 
vyplacením odstupného 
J. Janečkovi       na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          



481/10 1.11.2010 

 
V. Klouda,  
P. Herman; 
PASSERINVEST 
GROUP, a. s. 

stížnost na pořad  
"Nedej se" z  1. 11. 
2010 VO 2.11.2010 11.5.2011   

19/11 7.1.2011 

 
P. Kaňka; 
ARAS, I. Biel; 
FITES 

 
nesouhlas s 
informacemi J. Janečka 
uvedenými dne 8.12. 
2010 na jednání Rady 
ČT    

 
10.1.2011 
12.1.2011– 
žádost o 
stanovisko 
Etického 
panelu 

7.6.2011 
10.3.2011 
–  
obdržení  
stanoviska 
Etického 
panelu   

54/11 3.2.2011 

 
E. Kudrnová; 
anglicko-české 
gymnázium 
Amazon 

stížnost na pořad 
"Události" z 30. 1. 
2011 VO 8.2.2011 30.5.2011   

81/11 17.2.2011 J. Stefan 

 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z  14. 2. 
2011 VO 22.2.2011 3.6.2011   

84/11 17.2.2011 J. Pavlíček 

 
stížnost na pořad 
"Pokr" VO 22.2.2011 14.7.2011   

136/11 16.3.2011 

 
D. Kotris; 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

 
stížnost na informování 
České televize o sporu 
vedeném mezi "Diag 
Human SE" a Českou 
republikou VO 22.3.2011 14.7.2011   

177/11 8.4.2011 J. Šindar 

 
stížnost na postup 
vedení Programového 
okruhu ČT2   24.5.2011 7.6.2011   

178/11 6.4.2011 M. Nováková 

 
stížnost na nedodržení 
dohody ze strany ČT   27.4.2011 7.6.2011   

182/11 21.4.2011 

 
R. Houska;  
právní zastoupení 
M. Kis 

stížnost na člena 
redakce pořadu 
"Reportéři ČT"   3.5.2011 24.5.2011   

189/11 20.4.2011 J. Pavlata 

 
stížnost na postup při 
zařazování cyklu 
"Případ pro 
ombudsmana" do 
vysílání ČT   3.5.2011 11.5.2011   

212/11 18.5.2011 Z. Valenta 

 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 12. 5. 2011 VO 24.5.2011 

  
  



213/11 18.5.2011 

 
O. Sommerová, 
P. Kaňka; FITES, 
ARAS 

 
stížnost na porušení 
autorských práv 
Českou televizí - 
"Případ pro 
ombudsmana"   24.5.2011 

 
 
 
 
13.7.2011 

  

233/11 27.5.2011 J. Bártík 

 
stížnost na pořad 
"Taxík"   11.7.2011     

235/11 1.6.2011 M. Grund 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   7.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

236/11 5.6.2011 A. Kulhánek 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   7.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

238/11 6.6.2011 M. Skalský 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   7.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

269/11 7.6.2011 P. Šubrtová 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

270/11 7.6.2011 R. Šrám 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

271/11 7.6.2011 A. Kuták 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

272/11 8.6.2011 V. Krištůfek 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

273/11 9.6.2011 M. Hudec 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

288/11 9.6.2011 J. Koželouh 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   



294/11 10.6.2011 I. a H. Pohořelí 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

295/11 10.6.2011 M. Čcheidzeová 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

296/11 12.6.2011 J. Korf 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   14.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

307/11 20.6.2011 J. Loubová 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "Nedej se"   22.6.2011 

 
 
 
 
13.7.2011   

230/11 20.5.2011 H. M. Levanti 

 
stížnsot na pořad "Máte 
slovo" ze dne 12. 5. 
2011   11.7.2011     

305/11 17.6.2011 S. Jálová 

 
stížnsot na pořad "Máte 
slovo" ze dne 12. 5. 
2011   11.7.2011     

297/11 13.6.2011 P. Kozák 

 
žádost o změnu 
koncepce informování 
o sexualitě    11.7.2011     

308/11 21.6.2011 M. Škultéty 

 
stížnost na provádění 
castingů na vědomostní 
soutěž "Vysoká hra"   11.7.2011     

310/11 21.6.2011 V. Růžičková 

 
stížnost na 
neobjektivitu a 
nevyváženost vysílání 
ČT VO 11.7.2011     

326/11 22.6.2011 V. Mališ 

 
stížnost na porušování 
licenčních smluv 
Českou televizí   11.7.2011     

329/11 26.3.2011 J. Salinka 

 
stížnost na vyváženost 
a objektivitu 
zpravodajství ČT24 VO 11.7.2011     

330/11 25.6.2011 I. Pohořelý 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "168 hodin"   11.7.2011     



331/11 26.6.2011 M. Kozák 

 
nespokojenost s 
vysíláním ČT VO 11.7.2011     

 



 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČT  
 
 
 
Harmonogram výběrového řízení na generálního ředitele  
 
- 13. 7. 2011 - schválení navrženého harmonogramu výběrového řízení na GŘ a 

souvisejících usnesení 
- 14. 7. 2011   - zveřejnění vyhlášení výběrového řízení (www.ceskatelevize.cz,teletext ČT, 
ČTK a ve vysílání ČT) 

- 22. 8. 2011 - 9.00–16.00 hod. lhůta k doručení přihlášek do výběrového řízení na GŘ do 
sekretariátu Rady ČT Kavčí hory, fyzická kontrola doručených obálek, vypracování 
jmenného seznamu kandidátů 

- 23. 8. 2011 - 11.00 hod. otevírání obálek za přítomnosti notáře, vedení rady (s možností 
účasti ostatních členů rady) a tajemnice rady a vyhotovení zápisu 

- 24. 8. 2011 - veškeré materiály k prostudování členům Rady ČT na sekretariátu Rady 
ČT; strukturovaný životopis, úvahu na téma „Moje osobní motivace k výkonu funkce 
generálního ředitele ČT“ a koncepci dalšího rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné 
služby obdrží členové rady v kopii k nastudování 

- 7. 9. jednání Rady ČT - hlasování o 5 kandidátech postupujících do závěrečného kola 
volby podle navrženého způsobu hlasování  

- 21.9. předpokládaný termín finálového kola volby generálního ředitele 



  
 
 
 
RADA ČESKÉ TELEVIZE 
 
vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce: 
 
 

GENERÁLNÍ  ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE 
 
Požadujeme:  

- vysokoškolské vzdělání 
- osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné 

služby 
- vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti 
- občanská bezúhonnost 
- respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení 
- splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících ze 

zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zadávací dokumentace 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.ceskatelevize.cz, nebo budou 
k dispozici v tištěné podobě na adrese: Rada Česká televize, Kavčí hory, 140 70  Praha 4 
 

Uchazeči mohou podávat své přihlášky dne 22. 8. 2011 od 9.00 hodin. Lhůta pro doručení přihlášek 
končí dne 22. 8. 2011 v 16.00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 
 
Místem pro přebírání přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. 
 



 
 
Rada České televize 
 
vyhlašuje dne 14. 7. 2011 na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., České národní rady 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; 
 

(b) splní další podmínky stanovené Radou České televize pro toto výběrové řízení, kterými jsou: 
 

- vysokoškolské vzdělání 
- osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné 

služby 
- vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti 
- občanská bezúhonnost 
- respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení 
- splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících ze 

zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
 
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. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení 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 
s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení. Kandidát 
se zavazuje toto osvědčení doručit vyhlašovateli výběrového řízení nejpozději do 30 dnů od 
podání přihlášky do výběrového řízení, 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 A4  
13. Úvahu na téma “Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT“  

v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4 
14. Koncepci dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby v rozsahu 

5 - 10 stran A4. V záměru musejí být vytýčeny jednotlivé kroky a priority v horizontu 
funkčního období generálního ředitele.  

15. Souhlas s veřejným projednáváním přihlášky 
16. 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 22. 8. 2011 od 9.00 hodin. Lhůta pro doručení přihlášek 
končí dne 22. 8. 2011 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 přihlášek 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 přihlášky při listování 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 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 UCHAZE ČE a názvem „RADA ČT“ a na ní bude výrazným způsobem 
uveden text „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ 
TELEVIZE - NEOTEVÍRAT P ŘED TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK! ”. 
 
Zrušení výběrového řízení 
Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 
 
Rada České televize              
 



Způsob hlasování 
 
 

Tajné hlasování 
1. kolo hlasování 
- Každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény všech kandidátů, kteří postoupili do 

aktuální fáze výběrového řízení (tj. splnili podmínky zadávací dokumentace, případě sami 
nerezignovali na další účast ve výběrovém řízení).  

- Každý člen Rady označí na hlasovacím lístku max. 5 kandidátů, a to křížkem v prázdném 
políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny. 

- Do dalšího kola výběrového řízení na GŘ postupují kandidáti, kteří obdrželi  počet hlasů 8 
a vyšší. 

- Pokud v 1. kole nepostoupí do finále výběrového řízení min. 5 kandidátů, proběhne 2. 
hlasovací kolo.  

2. kolo hlasování 
- Každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří v 1. kole obdrželi alespoň 

5 hlasů.  
- Každý člen Rady označí na hlasovacím lístku max. 3 uchazeče a lístek v  nezalepené obálce 

vhodí do urny. 
- Do finálového kola výběrového řízení na GŘ společně s kandidáty zvolenými v 1. kole, 

postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů tak, aby celkový počet  účastníků  finálového 
kola byl 5.  V případě rovnosti počtu hlasů proběhne 3. kolo hlasování 

3. kolo hlasování 
- Každý člen Rady obdrží hlasovací lístky se jmény kandidátů, kteří ve 2. kole obdrželi stejný 

počet hlasů odpovídající počtu hlasů posledního postupujícího do finálového kola.  
- Každý člen Rady označí na hlasovacím lístku právě tolik jmen, kolik míst zbývá do 

obsazení pětice pro finálové kolo a lístek v nezalepené obálce vhodí do urny. 
- Do finálového kola postupují kandidáti, kteří ve 3. kole hlasování obdrželi nejvyšší počet 

hlasů tak, aby doplnili finálové kolo na 5 účastníků, přičemž nejnižší počet postupových hlasů 
je 5 

-  V případě rovnosti hlasů proběhnou další kola hlasování stejným způsobem jako ve 3. kole 
hlasování.  

 
- V případě, že do výběrového řízení se přihlásí méně než 5 kandidátů, kteří splní zadávací 

kritéria, postoupí všichni rovnou do finálového kola 
- V případě, že by se nerozhodlo do 5. kola včetně, postupují do finálového kola kandidáti 

vzešlí z 1. a 2. kola hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


