
Zápis z  jednání Rady České televize dne 12. 12. 2000 v Praze 
 
Přítomni: M. Mare�, V. Erben, J. Dědečková, P. Hájek, P. Kabzan, J. Kratochvíl, M. Marboe-Hrabincová,  
               F. Mik�, M. Rejchrt  
Předsedající: M. Mare� 
 
1. Program jednání:  

hlasování o odvolání GŘ 
způsob volby nového GŘ (v návaznosti na bod 1) 
rozpočet 
 

2. Rada schválila program jednání, zdr�eli se M. Marboe-Hrabincová a V. Erben, proti M. Rejchrt. 
3. Rada schválila způsob hlasování při odvolání GŘ. 

Hlasování je dle zákona tajné. 
Ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístky 1. �ANO�, 2. �NE�, 3. �Zdr�el se�. 
Hlasuje se o návrhu: �Jsem pro odvolání Du�ana Chmelíčka z funkce generálního ředitele České 

televize� 
Výsledky zji�ťuje předseda Rady ČT a kontrolují je členové Rady ČT 
Je nutné, aby bylo odevzdáno devět hlasovacích lístků, jinak je volba neplatná a opakuje se. 

Výsledek hlasování 
Pro: 7, proti: 1, zdr�el se: 1 
Mgr. Du�an Chmelíček byl odvolán z funkce generálního ředitele ČT. 
 
Doplňující stanovisko Marcelly Marboe-Hrabincové k odvolání GŘ D. Chmelíčka: �Výhrady, které ke 
stylu práce GŘ a k plnění úkolů, je� si sám stanovil, Rada má, jsou opodstatněné. Přesto jsem 
nehlasovala pro jeho odvolání. Domnívám se toti�, �e střídat lidi na �pičkových pozicích v časovém 
horizontu měsíců, není u� z principu rozumné. Uskutečnit pozitivní systémové změny v takovém kolosu, 
jakým je ČT, není otázkou měsíců.� 
Doplňující stanovisko Milo�e Rejchrta k odvolání GŘ D. Chmelíčka: �Odvolání GŘ v současné chvíli 
pova�uji za krok ve svých důsledcích pro ČT ničivý.� 
 
Výběrové řízení na generálního ředitele České televize 
Rada vypisuje výběrové řízení na generálního ředitele České televize. 
Podmínky pro účastníky výběrového řízení: v�eobecná obeznámenost s mediálním prostředím, 
mana�erské dovednosti odpovídající řízení velké instituce, smysl pro kulturní hodnoty, morální kredit, 
lustrační osvědčení (lze nahradit čestným prohlá�ením a dodat později). K přihlá�ce přilo�it stručný 
kariérní �ivotopis, názor na organizační strukturu ČT, stanovení základních kritérií poslání veřejnoprávní 
televize. Uvedené materiály dodat do sekretariátu Rady ČT (Rada České televize, Kavčí hory, 140 70 
Praha 4, e-mail: radact@czech-tv.cz, tel. 02/6113 4017-9) do 19.12.2000 do 13.00 hod v písemné a 
pokud mo�no i elektronické podobě. Pro potřeby Rady ČT je nutné uvést i kontaktní telefonní číslo 
(pokud mo�no i mobilního telefonu) a e-mailovou adresu. 

 
4. Rozpočet ČT 

Rada se do pří�tího týdne seznámí s předlo�enými materiály k rozpočtu. Rada vyzvala FŘ, aby se do 
pří�tího týdne pokusil najít v předlo�eném návrhu rozpočtu mo�né rezervy, tak, aby nebyla naru�ena 
kvalita vysílacího schématu a výrobního úkolu a technického rozvoje, s tím, �e Rada nespecifikuje 
přesně finanční objem mo�ných úspor.  
 
 
 
 

5. Nový ředitel programu 



Radě byl představen nový ředitel programu I. Hubač, který do svojí funkce nastoupí 1.1.2001 
 

6. Pří�tí jednání Rady ČT se uskuteční 19.12.2000 ve 14.00 hod na Kavčích horách. 
 
 
 
 

JUDr. Miroslav Mare�        
 
RNDr. Petr Hájek 

 
 Václav Erben 
 
 Jiří Kratochvíl 
 
 Mgr. Marcella Marboe-Hrabincová 
 
 Franti�ek Mik� 
 
 Jana Dědečková 

            
 
 
 
 


