
Zadávací dokumentace výběrové řízení na generálního ředitele ČT 

I) Forma: 

- veřejné vyhlášení  
 
II) Kritéria hodnocení: 
zejména: 
- vzdělání 
- profesní předpoklady 
- předpoklady k řízení velké instituce 
- reference 
 
III) Inzerát oznamující vypsání výběrového řízení: 
začátek inzerátu  
 
Rada České televize vyhlašuje na základě §9, odst. 4, Zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkci generální 
ředitelky/generálního ředitele České televize  
přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti :  

 
1. jméno, adresu bydliště, rodné číslo uchazeče 
2. náležitosti vyplývající ze Zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 9 odst. 4, ve 
znění pozdějších předpisů 
3. prohlášení vyplývající ze Zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 9 odst. 5, ve 
znění pozdějších předpisů 
4. strukturovaný životopis 
5. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 
6. úvahu o veřejnoprávním poslání České televize, v rozsahu max. 3 normové strany 
7. projekt týkající se funkce České televize dle § 2, §3 Zákona č. 483/1991 Sb.,  
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu max. 10 normových stran 
8. souhlas s veřejným projednáváním přihlášky  
9. jména a adresy osob a institucí, které mohou poskytnout na uchazeče reference 
 
Přihláška obsahující všechny náležitosti musí být doručena písemně poštou na 
adresu notářské kanceláře JUDr. Jarmila Humpolcová, Opletalova 55, 111 84 Praha 
1 v obálce označené nápisem "Rada ČT", přičemž rozhodující je prokazatelné datum 
odeslání do 4. 9. 2001 
Doklady a informace nutné k vypracování bodu č. 6. a 7. budou k dispozici v 
sekretariátu Rady České televize po telefonické domluvě na telefonním čísle 02/6113 
4017-19 - Jana Kamicová, nebo na  
e-mailové adrese radact@czech-tv.cz. Uchazeč je povinen před nahlédnutím do 
podkladů  
a informací podepsat prohlášení o mlčenlivosti. 
 
Rada České televize má právo kdykoliv výběrové řízení zrušit. 

konec inzerátu 
 



IV) Způsob vyhodnocení uchazečů: 
 
- kontrola úplnosti přihlášek (po formální stránce) 
- hodnocení přihlášek (po obsahové stránce),  
- vlastní výběr uchazečů bude proveden ve třech kolech,  
- v prvním kole budou vyřazeny přihlášky došlé po termínu, a přihlášky nesplňující 
náležitosti; ostatní přihlášky postupují do druhého kola, 
- v druhém kole budou uchazeči, jejichž přihláška postoupila do druhého kola, 
prezentovat svůj projekt a absolvují pohovor na veřejném jednání Rady České 
televize; Rada České televize vybere maximálně 5 uchazečů, kteří postoupí do 
třetího kola, pořadí prezentace bude určeno losem.  
- ve třetím kole Rada České televize po diskusi a na základě volby jmenuje 
generálního ředitele České televize z účastníků, kteří postoupili do třetího kola. 
 
V) Vlastní výběrové řízení: 
- inzerát bude uveřejněn ve dvou celostátně distribuovaných denících (MFDnes, HN), 
v Obchodním věstníku a na internetových stránkách České televize, na Teletextu 
České televize a v Oznamu České televize. 

VI) Harmonogram 
 
zveřejnění inzerátu 10. 7. 2001 
odeslání přihlášek 4. 9. 2001 
otevření obálek 11. 9. 2001 
hodnocení úplností přihlášek 19. 9. 2001 
jednání Rady ČT 1.kolo 19. 9. 2001 
jednání Rady ČT 2.kolo  
jednání Rady ČT 3.kolo  

O termínu 2. a 3. kola výběru bude rozhodnuto v rámci příslušných jednání Rady 
České televize, mimo jiné s ohledem na počet přihlášených. 
Závěrečná zpráva, oznámení výsledků všem uchazečům, oficiální oznámení 
výsledků výběrového řízení dle zákona 483/1991 o České televizi, § 4 odst. 5, 
jmenování generálního ředitele České televize.  
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