
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU TELEVIZNÍHO STUDIA BRNO 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÝ RÁMEC VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   

Generální ředitel České televize vyhlašuje dne 22. ledna 2020 výběrové řízení na ředitele/ředitelku Televizního 

studia Brno. 

K účasti v tomto výběrovém řízení se uchazeč/uchazečka přihlásí zasláním níže uvedených požadovaných 
dokumentů nejpozději 2. února 2020 na e-mail: vyberoverizenibrno@ceskatelevize.cz. K osobnímu pohovoru 
budou pozváni uchazeči, kteří zašlou v přihlášce všechny požadované dokumenty a budou splňovat požadovaný 
profil. Uchazeči pozvaní k osobnímu pohovoru budou muset nejpozději do 10. února 2020 odevzdat individuální 
práci na téma „Východiska a možnosti dalšího rozvoje Televizního studia Brno“ v rozsahu 3 až 5 stran A4.  

Uchazeč/uchazečka se zavazuje předložit originály nebo ověřené kopie požadovaných dokumentů k nahlédnutí, 
pokud bude pozván/a k osobnímu pohovoru. 

Generální ředitel České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.  

Uchazeč/uchazečka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

 Výběrové řízení bude vícekolové a bude probíhat v prostorech ČT v Praze. 

 Místo výkonu práce je Brno. 

 Pracovní poměr bude sjednán na dobu 4 let. Předpokládaný nástup je 1.7.2020 nebo dle dohody.  

Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, generální ředitel České televize 
navrhuje ředitele televizních studií a Rada České televize na jeho návrh ředitele televizních studií schvaluje. 

 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI V TOMTO VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ODEVZDÁNA DO 2. ÚNORA 2020 A MUSÍ 
OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY: 

1/ Životopis s uvedením kontaktních údajů 

2/ Vlastní zhodnocení požadovaných zkušeností v rozsahu maximálně jedné strany A4 

3/ Motivační dopis v rozsahu maximálně jedné strany A4 

4/ Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání  

5/ Výpis z rejstříku trestů (ke dni přihlášky nesmí být starší tří měsíců) 

6/ Doklad o 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. 

7/ Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 „Lustračního zákona“ 

8/ Čestné prohlášení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 2 
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, a čestné prohlášení o tom, že v případě jmenování ředitelem televizního 
studia uvede své poměry do souladu se zmiňovaným zákonem. 

Dokumenty uvedené v bodech 6 a 7 se nevyžadují po uchazečích narozených po 1. prosinci 1971.  



     

POŽADOVANÝ PROFIL         

 VŠ vzdělání 

 Prokazatelné zkušenosti s řízením týmů na úrovni vrcholového managementu v délce minimálně 3 let, 
schopnost vést a motivovat druhé 

 Prokazatelné zkušenosti v oblasti řízení lidí, finančního řízení, PR a marketingu 

 Praxe v oblasti médií, audiovize či veřejné správy minimálně 5 let, orientace na mediálním trhu 

 Zkušenosti z maticově řízené společnosti nebo zkušenosti s projektovým řízením výhodou 

 Výborná znalost českého jazyka 

 Dobrá znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou 

 Proaktivita, otevřenost vůči změnám, vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení, komplexní a 
strategické myšlení, výborné prezentační a komunikační dovednosti, orientace na výsledek 

 Trestní a občanská bezúhonnost, splnění podmínek „Lustračního zákona“ 

 Respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení 

        

NÁPLŇ PRÁCE         

Televizní studia se podílejí na celostátním a regionálním vysílání České televize v rámci plnění úkolů daných 

vysílacím schématem. 

Ředitel televizního studia odpovídá za práci útvarů televizního studia, za ekonomickou, technickou, provozní a 

správní činnost televizního studia a spolupracuje s ostatními úseky ČT.  Je oprávněn činit jménem ČT právní úkony 

týkající se televizního studia, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí. Ředitel televizního studia se řídí pokyny 

generálního ředitele České televize, jemuž je za činnost televizního studia odpovědný. 

        

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Přihlášením se do výběrového řízení na tuto pracovní pozici bude společnost ČESKÁ TELEVIZE, IČO: 00027383, Na 

hřebenech II 1132/4, Praha, Podolí, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) 

osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Přihlášením se do 

tohoto výběrového řízení poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V 

souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na 

opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již 

osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly 

zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na 

přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li 

se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami 

zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 


