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STEJNOPIS            NZ 1892/2021 

N 1183/2021 

 

N o t á ř s k ý  z á p i s 
 

sepsaný dne 20.08.2021 (dvacátého srpna roku dvoutisícího dvacátého prvního) v notářské 

kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem 

v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní 

ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -------------------------------------------------------------------  

 

Na žádost Tomáše Kňourka níže uvedeného jsem se dne 19.08.2021 (devatenáctého srpna roku 

dvoutisícího dvacátého prvního) dostavila do budovy Českého rozhlasu na adrese Praha 2, 

Vinohrady, Vinohradská 1409/12, do zasedací místnosti č. C425 ve 4. patře a byla přítomna 

otevírání obálek s přihláškami do Výběrového řízení na funkci generálního ředitele/generální 

ředitelky Českého rozhlasu (dále jen „obálky“), o čemž vydávám následující: -------------------  

 

---------------------------------------------- o s v ě d č e n í  -----------------------------------------------  

 

Za prvé: Na základě výše uvedené žádosti jsem se dne, 19.08.2021 (devatenáctého srpna roku 

dvoutisícího dvacátého prvního) dostavila do zasedací místnosti č. C425 ve 4. patře budovy 

Českého rozhlasu na adrese Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 1409/12. ---------------------------  

 

Jednání bylo zahájeno v 10:00 hod. Po celou dobu jednání byli přítomni:  -------------------------  

Ing. Jiří Šuchman, dle prohlášení všech přítomných člen Rady Českého rozhlasu; ---------------  

Tomáš Kňourek, dle prohlášení všech přítomných místopředseda Rady Českého rozhlasu; -----  

Mgr. Zdeněk Mahdal, dle prohlášení všech přítomných místopředseda Rady Českého rozhlasu; 

JUDr. Jakub Chytil, dle prohlášení všech přítomných člen Dozorčí komise Českého rozhlasu.  

 

Tomáš Kňourek konstatoval, že dne 14.07.2021 (čtrnáctého července roku dvoutisícího 

dvacátého prvního) Rada Českého rozhlasu vyhlásila Výběrové řízení na funkci generálního 

ředitele / generální ředitelky českého rozhlasu s mandátem od 21.01.2022 (dvacátého prvního 

ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého) (dále též jen „Výběrové řízení“). --------------------  

 

Za druhé: Tomáš Kňourek dále uvedl, že v uveřejněném zadání formálních požadavků pro 

podání přihlášek uchazečů do Výběrového řízení byly uvedeno následující informace: ---------  

 

- Lhůta pro doručení přihlášek uchazečů končí dne 16.08.2021 (šestnáctého července roku 

dvoutisícího dvacátého prvního). Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán 

zřetel.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

- Přihlášky je nutné doručit na adresu: Sekretariát Rady Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 

120 99 Praha 2.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

- Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou. V případě osobního doručení na danou adresu je 

nutné, aby přihláška byla písemně potvrzena v podatelně Českého rozhlasu. Přihláška může 

být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro doručenou 

zásilku je datum podání na poštovním úřadě (16.08.2021). --------------------------------------  
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- Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem 

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

řízení na funkci generální ředitele Českého rozhlasu – neotevírat!!!". Přihláška a její 

přílohy musí být spojeny přelepkou s podpisem uchazeče, která   neumožní  rozebrání listin 

tvořících přihlášku a její přílohy.  --------------------------------------------------------------------  

 

- Přihlášky včetně všech příloh se podávají v jednom vyhotovení v originále. -----------------    

 

Konstatuji, že výše uvedené bylo uvedeno též ve mně předloženém písemném zadání pro 

Výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, a všichni přítomní to 

potvrdili. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Za třetí: Tomáš Kňourek dále uvedl, že náležitosti přihlášek a jejich povinné přílohy uvedené 

v uveřejněném zadání formálních požadavků pro podání přihlášek uchazečů do Výběrového 

řízení byly následující: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

➢ jméno, příjmení -------------------------------------------------------------------------------------  

➢ akademický titul ------------------------------------------------------------------------------------  

➢ datum narození --------------------------------------------------------------------------------------  

➢ 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 starší než jeden měsíc 

od 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 1. 9. 2021 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 01.12. 1971  ----------------------------------------------------------  

(dále jen „osvědčení ve smyslu lustračního zákona“) ----------------------------------------  

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

nevztahuje na uchazeče narozené po 01.12. 1971 ---------------------------------------------  

➢ čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. § 9 odst. 5 zákona č. 484/1991 Sb. o 

Českém rozhlasu, v platném znění (dále jen „Zákon o ČRo“), případně o tom, že ke dni 

jmenování generálním ředitelem Českého rozhlasu bude uchazeč tyto předpoklady 

splňovat ----------------------------------------------------------------------------------------------  

(dále jen „čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 9/5 zákona o ČRo“) -------  

➢ ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání ----------------------------  

➢ strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, 

profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností  --  

➢ projekt na téma: „Situace a výhled Českého rozhlasu 2022-2028“. ------------------------  
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Uchazeč účastí ve výběrovém řízení vyslovuje souhlas s tím, že osobní údaje, které poskytne 

v rámci výběrového řízení, a jeho kandidátský projekt mohou být v plném rozsahu zveřejněny, 

zejména na webových stránkách Rady ČRo.   -----------------------------------------------------------  

 

Konstatuji, že výše uvedené bylo uvedeno též ve mně předloženém písemném zadání pro 

Výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, a všichni přítomní to 

potvrdili. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Za čtvrté: Před zahájením otevírání obálek byla jednání přítomna i Veronika Vlasáková,  dle 

prohlášení všech přítomných tajemnice sekretariátu Českého rozhlasu, která prohlásila, že 

obálka, na níž je uveden jako odesílatel Prof. Karel Drgáč, byla dne 17.08.2021 (sedmnáctého 

srpna roku dvoutisícího dvacátého prvního) doručena do podatelny Českého rozhlasu bez 

označení textem „Výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu – 

neotevírat!!!“ a bez přelepení s podpisem uchazeče, přičemž byla adresována k rukám 

sekretariátu rady Českého rozhlasu, proto ji ihned po doručení bez přítomnosti svědků otevřela. 

Ihned po zjištění, že obsahuje přihlášku  do Výběrového řízení na funkci generálního ředitele 

Českého rozhlasu, veškeré listiny do obálky vrátila a obálku uzavřela a na spojích přelepila. --  

 
 

Za páté: Přítomní členové Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise Českého rozhlasu 

konstatovali, že k formálnímu přezkumu převzali v termínu pro předkládání přihlášek 3 (tři)  

obálky s tím, že uchazeči, jejichž přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti či 

nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou vyřazeni. Následně Tomáš Kňourek 

přistoupil k otevírání jednotlivých obálek:  --------------------------------------------------------------  
 

1. Jako první bylo přikročeno k otevření obálky označené jménem Prof. Karel Drgáč, která 

jevila z důvodu uvedeného výše v bodě Za čtvrté známky otevření a opětovného uzavření. Na 

obálce bylo uvedeno jméno uchazeče včetně jeho adresy a jako adresát byl uveden Sekretariát 

Rady Českého rozhlasu, dále byla opatřena razítkem  České pošty s datem 13.08.2021 a 

razítkem podatelny Českého Rozhlasu Praha s datem 17.08.2021. Na obálce nebyl uveden text 

„Výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu – neotevírat!!!“ a nebyla 

přelepena s podpisem uchazeče. ---------------------------------------------------------------------------  

Poté se přítomní členové Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise Českého rozhlasu 

přesvědčili o obsahu obálky. Konstatovali, že obálka obsahuje listiny, které nejsou spojeny 

přelepkou s podpisem uchazeče, která neumožní rozebrání listin tvořících přihlášku a její 

přílohy, dále konstatovali, že obálka obsahuje přihlášku Prof. PhDr. Mgr. Karla Drgáče, Ph.D. 

do Výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu a že u této přihlášky chybí 

následující listiny požadované pro výběrové řízení: ----------------------------------------------------  

- originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu lustračního zákona – je přiložena 

pouze prostá kopie; přičemž není doloženo ani čestné prohlášení o splnění podmínek 

stanovených Lustračním zákonem pro vydání tohoto osvědčení ---------------------------------  

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

že ke dni jmenování generálním ředitelem Českého rozhlasu bude uchazeč tyto předpoklady 

splňovat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Přítomní členové Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise Českého rozhlasu prohlásili, že tato 

přihláška nevyhověla požadavkům formálního přezkumu.  -------------------------------------------  

2.  Dále bylo přikročeno k otevření druhé obálky označené jménem Mgr. P. Emanovský, která 

byla řádně zalepena a nevykazovala žádné zjevné známky porušení či otevření. Na obálce bylo 

uvedeno jméno Mgr. P. Emanovského včetně jeho adresy a jako adresát byl uveden 
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Ing. Miroslav Dittrich, předseda Rady Českého rozhlasu, sekretariát Rady ČR, dále byla 

opatřena razítkem  České pošty s datem 16.08.2021 a razítkem podatelny Českého Rozhlasu 

Praha s datem 19.08.2021. Na obálce nebyl uveden text „Výběrové řízení na funkci generálního 

ředitele Českého rozhlasu“ a nebyla přelepena s podpisem uchazeče. ------------------------------  

Poté se přítomní členové Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise Českého rozhlasu 

přesvědčili o obsahu obálky. Konstatovali, že obálka obsahuje listinu, která není spojena 

přelepkou s podpisem uchazeče, která neumožní rozebrání listin tvořících přihlášku a její 

přílohy, dále konstatovali, že obálka obsahuje pouze listinu označenou jako Mediální nóta Táni 

Antoinetty II. z 08.08. L.P. 2021 a nejedná se o přihlášku do Výběrové řízení na funkci 

generálního ředitele Českého rozhlasu, neboť k ní není připojena žádná z předepsaných příloh 

uvedených v uveřejněném zadání formálních požadavků pro podání přihlášek uchazečů do 

Výběrového řízení. Přítomní členové Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise Českého 

rozhlasu prohlásili, že tato listina (přihláška) nevyhověla požadavkům formálního přezkumu.   

3.  Jako poslední bylo přikročeno k otevření obálky označené jménem Mgr. René Zavoral, která 

byla řádně zapečetěna a nevykazovala žádné zjevné známky porušení či otevření. Na obálce 

bylo uvedeno jméno uchazeče včetně jeho adresy a jako adresát byl uveden Sekretariát Rady 

ČR, dále byla opatřena razítkem podatelny Českého Rozhlasu Praha s datem 13.08.2021. Na 

obálce byl uveden text „Výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu – 

neotevírat!!!“ a byla přelepena s podpisy uchazeče. ---------------------------------------------------  

Poté se přítomní členové Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise Českého rozhlasu 

přesvědčili o obsahu obálky. Konstatovali, že obálka obsahuje listiny, které jsou spojeny 

přelepkou s podpisem uchazeče, která neumožní rozebrání listin tvořících přihlášku a její 

přílohy, dále konstatovali, že obálka obsahuje přihlášku Mgr. René Zavorala do Výběrového 

řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu a že u této přihlášky nechybí žádné 

listiny požadované pro výběrové řízení: -----------------------------------------------------------------  

Přítomní členové Rady Českého rozhlasu a Dozorčí komise Českého rozhlasu prohlásili, že tato 

přihláška vyhověla požadavkům formálního přezkumu.  ----------------------------------------------  

 

Za šesté: Proces otvírání obálek byl místopředsedou Rady Českého rozhlasu Tomášem 

Kňourkem ukončen v 11:15 hod. --------------------------------------------------------------------------  

 

***** 

 

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -------------------------------------------------------------------  

 

 

 

nečitelný podpis, v.r. 

        Mgr. Magdalena Mikšovská, 

        zástupce JUDr. Bohdana Hallady, 

        notáře se sídlem v Praze 

L.S. 

JUDr. Bohdan Hallada 

- 1 - 

notář v Praze 

 

 

 



  

 

 

Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 20.08.2021 (dvacátého srpna roku dvoutisícího 

dvacátého prvního) doslovně souhlasí s notářským zápisem. -----------------------------------------  

 

 

Mgr. Magdalena Mikšovská, 

zástupce JUDr. Bohdana Hallady, 

notáře se sídlem v Praze 


		2021-08-20T15:30:56+0200
	Mgr. Magdalena Mikšovská




