
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 / GENERÁLNÍ ŘEDITELKY 
ČESKÉHO ROZHLASU 
s mandátem od 21. 1. 2022. 
 
 
1. PŘEDPOKLADY UCHAZEČE UMOŽŇUJÍCÍ ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

 občanství České republiky 

 neomezená způsobilost k právnímu jednání 

 trvalý pobyt na území České republiky 

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

jen „Zákon“) 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

 aktivní znalost angličtiny 

 osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce  

 vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti 

 doložení manažerských zkušeností  

 předložení profesního životopisu  

 předložení projektu s tématem: „Situace a výhled Českého rozhlasu 2022 - 2028“. Projekt by 

se měl věnovat především: 1) hodnocení současné situace ČRo a výhledu do dalších 6 let, 2) 

pohledu na profilaci jednotlivých stanic ČRo, 3) organizačně-provozním záležitostem 4) 

motivaci uchazeče na pozici generálního ředitele ČRo. Rozsah projektu: maximálně 10 

normostran (1800 znaků/normostrana). 

 předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách 

výběrového řízení 

 splnění předpokladů dle ust. § 9 odst. 5 Zákona. 

 
2. NÁLEŽITOSTI 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  

 datum narození 

 adresa trvalého bydliště  

 adresa pro doručování, telefonické spojení, e-mail 

 kopie dokladu prokazujícího občanství České republiky    

 čestné prohlášení o neomezené způsobilosti k právnímu jednání 

 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 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  

 kandidátský projekt na téma: „Situace a výhled Českého rozhlasu 2022-2028“. 

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.   
 
3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ, FORMA PŘIHLÁŠEK  
 
Lhůta pro doručení přihlášek uchazečů končí dne 16. 8. 2021. 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. 8. 2021). 
 
Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče,  
označené jménem, příjmením a nadepsané zvýrazněným textem: „Výběrové řízení na funkci 
generálního 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.   
 
4. HODNOCENÍ UCHAZEČŮ 
 
Přihlášky uchazečů budou nejprve podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky 
nebudou obsahovat předepsané náležitosti či nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou 
vyřazeni. 
 
Volba generálního ředitele / generální ředitelky se řídí Volebním řádem Rady Českého rozhlasu, který 
je k dispozici na webových stránkách Rady ČRo.  
 
5. PRÁVA VYHLAŠOVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
 
Rada Českého rozhlasu si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 
 
 
V Praze dne 14. 7. 2021      
 
Rada Českého rozhlasu 


