
 
 

Zpráva pro www stránky z jednání Rady České televize dne 19. 1. 2000 
 
1. Jednání se zástupcem nezávislé odborové organizace ČT 
 Zástupci Rady České televize J. Jirák a V.Kučík se setkali se  zástupcem NOO ČT M. 

Cucem a projednali aktuální situaci v ČT. 
  
2. Jednání Rady České televize 
 Výběrové řízení na generálního ředitele České televize: 
 Rada schválila pravidla pro obsazení funkce generálního ředitele České televize (viz 

příloha tohoto zápisu).  
 Jednání s oslovenými kandidáty:  
 - ověření formálních zále�itostí (tj. prověření předlo�ených dokumentů kandidáty) 

- strukturované vystoupení na témata: základní představa poslání veřejnoprávních médií, 
hodnocení ČT dovnitř a ven, první kroky ke stabilizaci ČT, představa dlouhodobého 
směřování ČT, představa personální struktury. 
Po ukončení pohovoru Rada ČT rozhodla o výběru těchto kandidátů, kteří postupují do 
dal�ího kola dne 26. 1. 2000: 
13.15 hod Kamil Čermák 
14.30 hod Du�an Chmelíček 
15.45 hod Petr Sládeček 
Vybraní kandidáti byli informováni  telefonicky. Následně budou obesláni dopisem, 
v něm� bude přesná specifikace dal�ího setkání. 

 
 
 
         PhDr. Jan Jirák 
         předseda Rady České televize 
 



 
 

Pravidla 
pro obsazení funkce generálního ředitele ČT 

 
 
 
A/ Úvodní a obecná ustanovení 
1.  Obsazení funkce generálního ředitele ČT se řídí těmito pravidly, které byly schváleny na zasedání 

Rady ČT /dále jen „Rada“/ dne 19.ledna 2000. 
  
2.  Obsazení funkce generálního ředitele ČT bude probíhat způsobem dále v těchto pravidlech 

popsaném.  
 
 
B/ 1. Kolo  
1.  Kandidáty na funkci generálního ředitele ČT pozve Rada k osobní prezentaci dne 19.ledna 2000.  
2.  Po skončení osobní prezentace přidělí ka�dý člen Rady v�em uchazečům písemnou formou celé 

body od 0 do 5.  
3.  Do dal�ího kola postoupí 3 kandidáti, kteří získají od členů Rady nejvíce bodů. 
 
 
C/ 2. Kolo 
1.  Kandidáti, kteří postoupili do 2. kola, budou přizváni k dal�ímu pohovoru na zasedání Rady dne 

26.ledna 2000. 
2.  Po skončení rozhovorů přidělí ka�dý člen Rady v�em uchazečům písemnou formou na hlasovacích 

lístcích pořadí (1. místo, 2. místo, 3. místo). 
3.  Do finále postoupí první dva uchazeči s nejni��ím získaným pořadím.  
4.  Po skončení 2.kola přistoupí Rada k vlastnímu výběru kandidáta na obsazení funkce generálního 
ředitele ČT volbou, přičem� před vlastní volbou zvolí ze svého středu dva ověřovatele hlasování.  

5.  Ve finále Rada rozhoduje o volbě generálního ředitele ČT tajným hlasováním na hlasovacích 
lístcích.  

6.  Do funkce generálního ředitele ČT bude zvolen ten kandidát, který ve finále získá nadpoloviční 
vět�inu hlasů v�ech.  

7.  Po skončení volby generálního ředitele ČT bude o jejím průběhu sepsán zápis, který podepí�e 
předseda Rady a oba ověřovatelé hlasování.  

 
 
Praha, 19.ledna 2000 
 
 
          PhDr. Jan Jirák 
          předseda Rady ČT  
 
 


