
Volební řád Rady ČTK pro volbu generálního ředitele ČTK 
 

 

Preambule 

 

Rada České tiskové kanceláře (dále jen „Rada“) podle § 8 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 2 

zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, jmenuje generálního ředitele ČTK na 

dobu šesti let. Jednací řád Rady ČTK, vydaný podle § 7 zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o 

České tiskové kanceláři, upravuje volbu a odvolání generálního ředitele ČTK v čl. XII.  

 

Podle čl. XII odst. 6 jednacího řádu Rady ČTK přijímá Rada tento  

 

 

Volební řád Rady ČTK pro volbu generálního ředitele ČTK 

 

Čl. 1 

Rada před zahájením výběru a volby generálního ředitele ČTK (dále jen „ředitel“) rozhodne, 

zda vypíše výběrové řízení nebo jmenuje ředitele bez výběrového řízení. Tento volební řád 

upravuje postup při výběrovém řízení. Pokud Rada rozhodne jmenovat ředitele bez 

výběrového řízení, použije se řád přiměřeně. 

 

Čl. 2 

Při vypsání výběrového řízení Rada určí: 

a) požadované předpoklady uchazeče, náležitosti přihlášky a požadované přílohy, 

b) datum uzávěrky přihlášek, 

c) termín předpokládaného osobního slyšení a 

d) předpokládaný den nástupu do funkce. 

 

Čl. 3 

(1) Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze plně svéprávní a bezúhonní uchazeči, kteří 

splňují předpoklady podle lustračního zákona (zákon č. 451/1991 Sb.). Rada může při vypsání 

výběrového řízení stanovit další požadované předpoklady uchazeče. 

(2) Povinnou přílohou přihlášky je 

a) kopie občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti, který uznává 

za platný Česká republika, 

b) výpis z Rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší než 

tři měsíce, 

c) osvědčení podle § 4 odst. 1 lustračního zákona a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 

lustračního zákona; tato povinnost se nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971, 

d) životopis, obsahující též údaje o profesní praxi,  

e) koncepce činnosti ČTK na následující období a 

f) další dokumenty, které stanoví Rada při vypsání výběrového řízení. 

 

Čl. 4 

(1) Součástí oznámení o vypsání výběrového řízení je datum uzávěrky přihlášek k 

výběrovému řízení. Lhůta pro přihlášku v listinné podobě je zachována, je-li poslední den 

lhůty přihláška podána provozovateli poštovních služeb. Na přihlášky, které Rada obdrží po 

stanoveném datu, nebude brán zřetel a hledí se na takovou přihlášku, jako by nebyla podána. 



(2) Obálky s přihláškami jsou otevírány na zasedání předsednictva Rady, a to za přítomnosti 

notáře, který ověří všechny náležitosti došlých přihlášek včetně příloh. K opožděným 

přihláškám a k přihláškám, které nesplňují formální nebo obsahové náležitosti, se nepřihlíží. 

(3) Rada může zveřejnit jména uchazečů. Neučiní tak v těch případech, kdy si uchazeč 

výslovně přeje, aby jeho jméno nebylo zveřejněno. 

 

Čl. 5 

(1) Rada zvolí tříčlennou volební komisi, která si ze svého středu zvolí předsedu.  

(2) Všichni členové Rady se seznámí s přihláškami uchazečů včetně příloh. 

(3) Je-li přihlášek, které splnily veškeré náležitosti, více než pět, Rada může rozhodnout, že 

počet uchazečů pozvaných na osobní slyšení zúží.  

(4) V takovém případě se koná tajné hlasování, v němž Rada po rozpravě zúží v tajném 

hlasování počet kandidátů na pět. Každý člen Rady může na hlasovací lístek napsat nejvýše 

pět jmen. Kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, postupují do osobního slyšení. V 

případě rovnosti hlasů na postupových místech postupují do osobního slyšení všichni tito 

kandidáti.  

 

Čl. 6 

(1) Osobní slyšení uchazečů v rámci výběrového řízení se koná na zasedání Rady. 

(2) Předseda volební komise řídí slyšení uchazečů a následné hlasování.  

(3) Slyšení uchazečů a hlasování o návrzích na funkci generálního ředitele v rámci 

výběrového řízení se mohou konat na jednom nebo více zasedáních Rady.  

(4) Předseda volební komise seznámí členy Rady s uchazeči i s tímto volebním řádem. 

(5) Rada stanoví časový limit pro představení uchazečů. Uchazeči v abecedním pořadí 

seznámí Radu se svými koncepcemi činnosti ČTK pro následující období. Každý člen Rady 

může uchazečům klást doplňující dotazy. 

(6) K uchazečům je poté vedena rozprava členů Rady. 

(7) Uchazeči se neúčastní představení ostatních uchazečů ani následné rozpravy členů Rady. 

 

 

Čl. 7 

(1) Po rozpravě seznámí předseda volební komise členy Rady se způsobem úpravy volebních 

lístků pro první kolo volby. 

(2) Členové Rady označí v prvním kole volby na volebním lístku nejvýše jedno jméno z 

uchazečů. Neplatný je ten volební lístek, na němž je označeno více uchazečů. 

(3) Ředitelem je zvolen uchazeč, který získal nejméně čtyři hlasy členů Rady. 

 

Čl. 8 

(1) V případě, že ani jeden z navržených nebude zvolen, uskuteční se druhé kolo volby, do 

kterého postupují ti dva z navržených, kteří získali v prvním kole nejvyšší počet hlasů. Pokud 

dojde na prvním místě k rovnosti hlasů u více než dvou navržených nebo jestliže dojde k 

rovnosti hlasů na druhém místě, postupují do druhého kola též všichni navržení, kteří získali 

stejný počet hlasů. 

(2) Ve druhém kole se postupuje obdobně podle čl. 7. 

 

Čl. 9 

(1) V případě, že ani jeden z navržených nebude zvolen, uskuteční se třetí kolo volby, do 

kterého postupuje ten uchazeč, který získal v druhém kole nejvyšší počet hlasů. V případě 

rovnosti hlasů na prvním místě postupují do třetího kola též všichni navržení, kteří získali 

stejný počet hlasů. 



(2) Ve třetím kole se postupuje obdobně podle čl. 7. 

 

Čl. 10 

(1) Pokud ani ve třetím kole není zvolen ředitel, vyhlásí předseda volební komise druhou 

volbu s tím, že jsou do ní zařazeni všichni kandidáti nominovaní pro první kolo první volby. 

Ve druhé volbě se postupuje obdobně podle čl. 7 až 9 tohoto volebního řádu. 

(2) Rada může rozhodnout, že druhá volba proběhne na příštím zasedání Rady.  

 

Čl. 11 

Pokud ani v třetím kole druhé volby ředitel není zvolen, vyhlásí Rada novou volbu ředitele 

podle čl. 1 volebního řádu.  

 

Čl. 12 

Výsledek hlasování vyhlašuje předseda volební komise. O zasedání a výsledku hlasování ve 

výběrovém řízení se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a členové volební komise a 

předseda či místopředseda Rady. 

 

Čl. 13 

(1) Podle § 5 a § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, je funkce 

ředitele neslučitelná s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, 

vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků. Ředitel nesmí mít 

funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch 

při výkonu své funkce ředitele; dále nesmí být členem orgánů společností, které provozují 

hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu 

s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu 

rozhodování. Ředitel nebo osoby jemu blízké nesmějí mít žádný finanční zájem na 

provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním 

vztahem. 

(2) Uchazeči, který byl zvolen ředitelem podle čl. 7 až 10 volebního řádu a který splňuje ke 

dni nástupu do funkce předpoklady podle odst. 1, předá předseda Rady rozhodnutí Rady o 

jmenování ředitelem. Toto rozhodnutí obsahuje den nástupu do funkce. 

(3) Nesplňuje-li uchazeč, který byl zvolen ředitelem, ke dni nástupu do funkce předpoklady 

podle odst. 1, rozhodne Rada o jmenování s pozdějším dnem nástupu do funkce, ke kterému 

již uchazeč předpoklady podle odst. 1 splňovat bude, anebo rozhodne, že se na uchazeče 

hledí, jako by nebyl zvolen, a obdobně podle čl. 11 volebního řádu vyhlásí novou volbu 

ředitele.  

 

Čl. 14 

Rada je oprávněna vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv před předáním rozhodnutí Rady o 

jmenování ředitelem podle čl. 13 odst. 2 volebního řádu.  

 

Čl. 15 

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2017. 


