
 

 

RADA ČESKÉHO ROZHLASU 
 

vyhlašuje v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném 

znění, výběrové řízení na funkci 

 

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČESKÉHO ROZHLASU 
 

 

1. PŘEDPOKLADY UCHAZEČE UMOŢŇUJÍCÍ ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

 občanství České republiky 

 neomezená způsobilost k právním úkonům 

 trvalý pobyt na území České republiky 

 bezúhonnost ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění (dále 

jen „Zákon“) 

 vysokoškolské vzdělání 

 aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka 

 doložení manažerských zkušeností  

 předložení kariérního životopisu  

 předložení písemné úvahy sepsané uchazečem na téma „Současný pohled na Český rozhlas 

a vize úspor u předpokládaného nepříznivého finančního vývoje“, v jejímž závěru je 

uchazeč povinen zdůvodnit svůj zájem o funkci generálního ředitele Českého rozhlasu 

 předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách 

výběrového řízení 

 splnění předpokladů dle ust. § 9 odst. 5 Zákona 

 

 

2. NÁLEŢITOSTI PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A JEJÍ POVINNÉ 

PŘÍLOHY  

Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy:  

 jméno, příjmení 

 akademický titul  

 rodné číslo 

 adresa trvalého bydliště  

 adresa pro doručování, telefonické spojení, e-mail 

 kopie dokladu prokazujícího občanství České republiky    

 čestné prohlášení o neomezené způsobilosti k právním úkonům 

 kopie dokladu prokazujícího trvalý pobyt na území České republiky    

 originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne staršího tří měsíců ode 

podání přihlášky  

 originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 

Sb., v platném znění (dále jen „Lustrační zákon“), případně pouze čestné prohlášení o 

splnění podmínek stanovených Lustračním zákonem pro vydání tohoto osvědčení; toto 

čestné prohlášení je uchazeč povinen nejpozději do 30.9.2009 doložit originálem 

uvedeného osvědčení (v případě nedoložení originálu uvedeného osvědčení do uvedené 

lhůty do místa pro doručování přihlášek bude uchazeč pro nesplnění formálních požadavků 

z výběrového řízení vyloučen); uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 

1.12.1971 



 

 

 čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona; uvedená náležitost se 

nevztahuje na uchazeče narozené po 1.12.1971 

 čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. § 9 odst. 5 Zákona, případně o tom, že ke 

dni jmenování generálním ředitelem Českého rozhlasu bude uchazeč tyto předpoklady 

splňovat 

 ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání 

 strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních 

zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností  

 písemná základní koncepční představa o současnosti Českého rozhlasu a o možných 

úsporách při předpokládaném nepříznivém finančním vývoji 

 souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených do 

výběrového řízení  

 souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě českého rozhlasu 

v souvislosti s výběrovým řízením, v uvedeném znění: “Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. 

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené 

přihlášce Radou Českého rozhlasu, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely 

výběrového řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, přičemž tento souhlas 

poskytuji na dobu neurčitou. 

jméno a příjmení  

adresa trvalého bydliště  

vlastnoruční podpis “ 

 

 

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ, FORMA PŘIHLÁŠEK  

Lhůta pro osobní doručení přihlášek uchazečů počíná dne 13.8.2009 v 9,00 hodin a končí dne 

31.8.2009 v 16,00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Místem 

pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. 

Doručení zásilky obsahující přihlášku bude uchazeči na jeho žádost písemně potvrzeno v podatelně 

Českého rozhlasu.  

Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto 

doručenou zásilku je datum podání na poštovním úřadě (31.8.2009) 

Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a 

označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a nadepsané zvýrazněným textem: „Výběrové řízení 

na funkci generální ředitele Českého rozhlasu – neotevírat!!!". Přihláška a její přílohy musí být spojeny 

pevným sešitím neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její 

přílohy.  

Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotoveních (včetně všech příloh), z nichž postačí pouze 

jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii.   

 

 

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ UCHAZEČŮ 

Formální přezkum přihlášky 

Přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky 

nebudou obsahovat předepsané náležitosti, či nebudou doloženy předepsanými přílohami, 

budou vyřazeni. 

 

 

  



 

 

1. kolo hodnocení uchazečů 

Na základě předložených materiálů uchazečů budou na základě hlasování členů Rady Českého 

rozhlasu vybráni uchazeči, kteří postoupí do 2. kola hodnocení. 

 

2. kolo hodnocení uchazečů 

Ve 2. kole budou uchazeči hodnoceni dle kritérií stanovených Radou Českého rozhlasu, 

sdělených uchazečům, kteří postoupili do 2. kola výběrového řízení. 

 

Na základě výsledků 2. kola hodnocení bude jmenován generálním ředitelem Českého rozhlasu 

ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 6 hlasů členů Rady ČRo, podle § 7, odst. 2 

Zákona o Českém rozhlase.  

 

O výsledcích výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni.  

 

 

5. PRÁVA VYHLAŠOVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

Rada Českého rozhlasu si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 

 

 

V Praze dne 12.8.2009  

      

Rada Českého rozhlasu 

      

 

 

 

 


