Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 26. 4. 2017
Přítomni:

J. Bednář, J. Brandejs, L. Beniak, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls,
M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, Z. Šarapatka,
D. Váňa, J. Závozda

Omluveni:
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající:
J. Bednář

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba generálního ředitele České televize – finálové kolo
3. Závěr

1) Schválení programu jednání a volba návrhové komise
Usnesení č. 100/09/17: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 101/09/17: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda J. Závozda a
radní M. Jankovec a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.

2) Výběrové řízení na generálního ředitele České televize – finálové kolo
V souladu s ustanovením § 7 odst. 2, § 8 odst. 1a) a § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o
České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Rada České televize vyhlásila volbu GŘ České
televize.
Z 1. kola volby GŘ dne 12. 4. 2017 vzešli tito kandidáti:
(řazeno v abecedním pořadí)
Petr Dvořák
Martin Konrád
Karel Novák
Jiří F. Potužník
Petr Vinklář
Pořadí kandidátů pro veřejné slyšení (10 minut vlastní projev, neomezený čas na odpovědi na
dotazy členů rady) bude určeno losem.
Usnesení č. 102/09/17: Rada souhlasí s tím, aby losování kandidátů provedl volební komisí
určený místopředseda Rady ČT Jaroslav Dědič.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
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Kandidáti vystoupí v následujícím pořadí:
1) Jiří František Potužník
2) Petr Dvořák
3) Karel Novák
4) Martin Konrád
5) Petr Vinklář

Prezentace kandidátů a dotazy členů Rady České televize

Usnesení č. 103/09/17: Rada souhlasí se způsobem hlasování ve finálové volbě výběrového
řízení na generálního ředitele ČT takto: přímý způsob volby tajným hlasováním, vícekolový.
1. kolo hlasování:
 každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří vzešli z volby dne
12. 4. 2017
 na hlasovacím lístku jednotliví členové rady označí nejvýše dvě jména křížkem v
prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do
urny
 komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů
 do 2. kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
 v případě rovnosti hlasů postupují do 2. kola kandidáti se shodným počtem hlasů
2. kolo hlasování
 každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří vzešli z 1. kola
hlasování
 na hlasovacím lístku jednotliví členové rady označí nejvýše jedno jméno křížkem
v prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do
urny
 komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů
 v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním
ředitelem
 v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, následuje 3. kolo
hlasování, kterého se zúčastní 2 kandidáti z 2. kola
 v případě rovnosti hlasů postupují do 3. kola všichni kandidáti z 2. kola
3. kolo hlasování
 každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů
 na hlasovacím lístku jednotliví členové rady označí nejvýše jedno jméno křížkem
v prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do
urny
 komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů
 v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním
ředitelem
 v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, bude se po technické
přestávce celá finálová volba opakovat (nejvýše 2x) s tím, že vypadne vždy kandidát
s nejnižším počtem hlasů v 1. kole hlasování.
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Rada si vyhrazuje právo vyhlásit technickou přestávku
1. opakování finálové volby
pokud nevzejde GŘ, bude se celá finálová volba opakovat
Rada si vyhrazuje právo vyhlásit technickou přestávku
2. opakování finálové volby
pokud nevzejde GŘ, výběrové řízení se ruší.
(15:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Volební komise ve složení Jan Bednář, Michal Jankovec a Ivana Levá konstatovala, že v 1.
kole finálové volby bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků. Po sečtení všech hlasů
volební komise konstatovala, že jednotliví kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
Petr Dvořák
Martin Konrád
Karel Novák
Jiří František Potužník
Petr Vinklář

14 hlasů
6 hlasů
3 hlasů
4 hlasy
1 hlas

Do finálové volby postupují tito kandidáti:
Petr Dvořák
Martin Konrád

14 hlasů
6 hlasů

Volební komise konstatovala, že ve 2. kole finálové volby bylo odevzdáno 15 platných
hlasovacích lístků. Po sečtení všech hlasů volební komise konstatovala, že jednotliví kandidáti
obdrželi následující počet hlasů:
Petr Dvořák
Martin Konrád

15 hlasů
0 hlasů

Usnesení č. 104/09/17: V souladu s ustanovením § 7 odst. 2, § 8 odst. 1a) a § 9 odst. 4
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Rada České televize
rozhodla dne 26. dubna 2017 na základě výsledků výběrového řízení o jmenování pana Petra
Dvořáka generálním ředitelem České televize na dobu určitou, a to od 1. 10. 2017 do 30. 9.
2023.

3

3) Závěr
Program 10. jednání Rady ČT v roce 2017, které se uskuteční ve středu dne 10. 5. 2017, bude
upřesněn v pozvánce.

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

Ověřovatelé zápisu:

PhDr. Jiří Závozda

Ing. Michal Jankovec
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