
Zápis ze 6. jednání Rady České televize ze dne 25. 3. 2009 
 
Přítomni: J. Baumruk, M. Badal, J. Brandejs, D. Dvořák,  H. Fibingerová, D. Makrlíková, J. Presl,  
J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde, P. Uhl, J. Voráč 
Omluven: R. Mezuláník 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: R. Pop, J. Mrzena, R. Kvapil, M. Fridrich, L. Šticha, K. Fričová 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2008  
• Informace GŘ 
• Harmonogram volby GŘ 
• Zpráva o vymáhání televizních poplatků za rok 2008 
• Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2008 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 61/06/09: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 62/06/09: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a M. Badal a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 63/06/09: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2008  
Usnesení č. 64/06/09: Rada po projednání a po zapracování připomínek schvaluje Výroční zprávu 
o činnosti České televize v roce 2008. Rada pověřuje předsedu, aby v souladu s § 8 odst. 2  zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 
31. 3. 2009 předsedovi PSP ČR. (11:0:2) 

 
5) Informace GŘ 

Ředitel techniky R. Pop informoval o udělení ceny Reader´s Digest Výběr Dobrá značka, ocenění 
koprodukčního dokumentu H. Třeštílkové René na festivalu v Sofii, dále ocenění dokumentů 
v rámci Techfilmu a ocenění za vysílání Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. 
R. Pop dále informoval o vysílání pořadu „Máte slovo“ na téma digitalizace. 
 

6) Harmonogram volby GŘ 
Usnesení č. 65/06/09: Rada schválila harmonogram výběrového řízení na generálního ředitele. 
Rada souhlasí se zadáním inzerátu výběrového řízení na generálního ředitele ČT v následující 
podobě a s dalšími požadavky na uchazeče (zadávací dokumentace) uvedenými v příloze.  
Rada souhlasí s navrženým způsobem hlasování v prvním kole výběrového řízení na GŘ, které se 
uskuteční 13. 5. 2009.  (9:2:2) 
Stanovisko členů rady J. Voráče, M. Uhdeho a P. Uhla k tomuto bodu je v příloze zápisu 
 



7) Zpráva o vymáhání televizních poplatků za rok 2008 
Usnesení č. 66/06/09: Rada obdržela informaci o vymáhání TV poplatků za rok 2008.    
Rada České televize bere na vědomí materiál o průběhu vymáhání televizních poplatků za rok 
2008, předložený obchodním ředitelem Robertem Kvapilem dne 20.2.2009.   
Rada žádá GŘ, aby další zprávu o vymáhání TV poplatků vypracoval za I. pololetí 2009 a 
předložil ji v termínu do 31. srpna 2009.  (13:0:0) 
 

8) Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2008 
Usnesení č. 67/06/09: Rada ČT bere na vědomí Zprávu o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 
2008 předloženou GŘ. Rada žádá GŘ, aby jí další zprávu o činnosti zahraničních zpravodajů 
předložil do konce února 2010. (12:0:0) 

 
9) Stížnosti a podněty  

Usnesení č. 68/06/09: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
10) Různé 

 
a) Termíny jednání rady se mění takto: 

13. a 27. května 
10. a 24. června 
 

b) Předběžný program 7. jednání Rady ČT, které se uskuteční 15. dubna 2009 od 13.00 hodin 
v Café Restaurantu ČT na Kavčích horách: 

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Aktuální publicistika ČT v roce 2008 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
2) Harmonogram výběrového řízení na generálního ředitele 
3) Stanovisko J. Voráče, M. Uhdeho a P. Uhla k bodu harmonogram výběrového řízení na 

generálního ředitele 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová, M. Badal 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
Přehled stížností a podnětů 



Stav řešení stížností a podnětů ke dni 25.3. 2009 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       
doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 25. 3. 2009 
81/09 16.2.2009 Fořtík stížnost na "Večer na 

téma" z 25.1.2009 
VO     odpověď RČT 

200/09 22.3.2009 P.Skřivan  nucený odchod ze 
zaměstnaneckého 
poměru v ČT 

      odpověď RČT 
+ předáno GŘ a 
personálnímu 
řediteli  

194/09 18.3.2009 F.Kvasnička RČT na vědomí, 
připomínky ke 
zpravodajským 
pořadům 

VO     na vědomí 

210/09 20.3.2009 J.Kolbek, Rada 
pro popularizaci 
vědy AV ČR 

RČT na vědomí, reakce 
na zrušení pořadu 
"Planeta Věda" a žádost 
o větší zastoupení 
popularizace české 
vědy v programu ČT 

      na vědomí 

211/09 24.3.2009 Z.Kocourek RČT na vědomí, 
stížnost na 
programovou nabídku 
dne 20.3.2009, 
neodvysílání pořadu 
"Svět A.Mikulky" 

      na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

708/08 11.11.2008 
K.Ferschmann 
obec Němčovice 

stížnost na pořad 
"Černé ovce" z 
30.10.2008 

VO 

14.1.2009 
žádost o 
stanovisko 
Etického 
panelu ČT 

20.3.2009   

723/08 24.11.2008 M.Vebr stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO 24.11.2008 
14.1.2009 
žádost o 
stanovisko 
Etického 
panelu ČT 

24.3.2009   

724/08 24.11.2008 J.Spilková stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

729/08 26.11.2008 L.Čepelák stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

731/08 27.11.2008 J.Hladká stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     



746/08 1.12.2008 E.Eimová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

747/08 1.12.2008 M.Vlašín stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

750/08 4.12.2008 A.Rott stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

751/08 4.12.2008 V.Staněk stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

752/08 4.12.2008 M.Svobodová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

753/08 4.12.2008 V.Hornof stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

755/08 5.12.2008 M. Möstlová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

757/08 8.12.2008 Z.Pospíchal stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

761/08 11.12.2008 D.Zatloukalová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

762/08 11.12.2008 L. Čílová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

763/08 11.12.2008 V.Zatloukal stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

764/08 11.12.2008 J.Podaný stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

765/08 11.12.2008 K.Liksomerová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

766/08 12.12.2008 Z.Bartošová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

778/08 19.12.2008 E. Kašová stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

779/08 19.12.2008 J.Havlík stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 

VO viz č.j. 723     

640/08 15.10.2008 J.Kubata, 
primátor 
statutárního 
města Ústí nad 
Labem 

připomínky k pořadu 
"Černé ovce" z 
30.9.2008 

VO  
24.11.2008 
žádost GŘ 
o doplnění 
informací 

    

780/08 19.12.2008 J.Pomul stížnost na vysílání  
přímého přenosu z 
kongresu ODS 

VO 22.12.2008     



31/09 20.1.2009 I.Berka stížnost na pořad 
 "Burianův den žen" z 
20.1.2009 

VO 21.1.2009     

32/09 15.1.2009 V.Hájková stížnost na "Události" 
 z 22.10.2008 

VO 21.1.2009     

39/09 23.1.2009 Z.Paterová, 
Základní a 
Odborná škola 
Horšovský Týn; 
M. Tomaier, 
Základní škola 
praktická 
Domažlice; 
J. Koubová, 
Dětský domov 
Staňkov;  
P.Plášil, Dětský 
domov 
Horšovský Týn; 
 J. Vojta, 
Výchovný ústav 
a Dětský domov 
se školou v 
Hostouni 

stížnost  na pořad "Děti 
bez dětství" z cyklu "Ta 
naše povaha česká" z 
13.1.2009 

VO 27.1.2009 20.3.2009   

55/09 4.2.2009 V.Nová, Dětský 
diagnostický 
ústav v Plzni 
 a ředitelé 
zařízení pro 
výkon ústavní 
výchovy: J. 
Koubová, M. 
Kučerová, J. 
Vojta, Z. 
Gaudek, 
N.Erbová, J. 
Tvarogová, P. 
Plášil, J. Sekot, 
V.Mandelík, J. 
Bittnerová, I. 
Dudarcová 

stížnost  na pořad "Děti 
bez dětství" z cyklu "Ta 
naše povaha česká" z 
13.1.2009 

VO 4.2.2009 20.3.2009   

207/09 23.3.2009 

O.Beneš, 
zastoupení Unie 
dětských 
zdravot.zařízení 

stížnost  na pořad "Děti 
bez dětství" z cyklu "Ta 
naše povaha česká" z 
13.1.2009 

VO 
viz č.j. 39, 
55     

49/09 27.1.2009 J.Šťastný stížnost na úroveň 
českého jazyka u 
moderátorů ČT 

  27.1.2009     

67/09 19.2.2009 J. Bartoš opakování silevstrovské 
Všechnopárty před 
22hod 

VO 18.2.2009     

80/09 12.2.2009 M. Totínová stížnost na 
Zpravodajství z regionů 
11.2.2009 

VO 18.2.2009     

82/09 16.2.2009 M. Prokeš stížnost na 
zpravodajství 14.2.2009 

VO 18.2.2009     



96/09 17.2.2009 M. Kozák stížnost na kvalitu a 
nstrannost vysílání 

VO 24.2.2009     

97/09 18.2.2009 T. Foniok stžínost na chování D. 
Bártka 

  24.2.2009     

90/09 16.2.2009 M. Kubík stížnost na "Máte 
slovo" ze dne 12.2.2009 

VO 18.2.2009     

89/09 16.2.2009 J. Kadleček stížnost na "Máte 
slovo" ze dne 12.2.2009 

VO viz č.j. 
90/09 

    

88/09 16.2.2009 J. Jindra stížnost na "Máte 
slovo" ze dne 12.2.2009 

VO viz č.j. 
90/09 

    

93/09 16.2.2009 O. Semrád stížnost na "Máte 
slovo" ze dne 12.2.2009 

VO viz č.j. 
90/09 

    

106/09 23.2.2009 J.Maštera 

stížnost na 
nevyváženost ČT v 
pořadech 
"Události,komentáře", 
"Interview ČT 24" z 
12.2.2009 a "Máte 
slovo" z 12.2.2009 VO 24.2.2009     

107/09 23.2.2009 M.Dušek 

stížnost na způsob, 
jakým 
ČT informuje o 
organizaci MS 2009 v 
Liberci (pořad "168 
hodin" z 22.2.2009   24.2.2009     

111/09 25.2.2009 A.Boďová 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
26.1.2009 VO 27.2.2009     

112/09 25.2.2009 

J.Vavroň, 
Z.Prokopová, 
M.Vavroňová, 
Rosa o.s. 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
26.1.2009 VO 27.2.2009     

115/09 3.3.2009 V.Filip,PSP ČR 

stížnost na telefonickou 
soutěž v pořadu "Studio 
6" z 25.2.2009   9.3.2009     

120/09 6.3.2009 

P.Pilecký, 
zastoupení 
J.Hradce 

odměny za užití 
hudebních děl 
odvysílaných ČT   9.3.2009     

128/09 10.3.2009 P.Vidlák 
stížnost na pořad 
 "Exit 316-Mise"   10.3.2009 20.3.2009   

190/09 12.3.2009 

P.Myška 
D.Kobrle, 
S group holding, 
a.s. 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
9.3.2009 VO 17.3.2009     

191/09 12.3.2009 K.Svrčková 

stížnost na pořad 
"Retro" 
 z 8.3.2009   17.3.2009     

192/09 16.3.2009 D.Křížek 

stížnost na pořad 
"168 hodin" z 
15.3.2009 VO 17.3.2009     

193/09 18.3.2009 

L.Urbanová, 
zastoupení spol. 
Nonchalance, 
s.r.o. 

stížnost na pořad 
"Černé ovce" z 
12.3.2009, žádost o 
omluvu a její zveřejnění VO 20.3.2009     



131/09 19.3.2009 V.Sochůrek 

stížnost na odvysílání 
pořadu "10 způsobů 
lásky" dne 8.3.2009 
před 22 hod.   24.3.2009     

199/09 23.3.2009 V.Janicki 

stížnost na propagaci a 
reklamu ve 
zpravodajství na ČT24 
ze sejzdu ČSSD 
(oblečení D.Drtinové)   24.3.2009     

209/09 19.3.2009 J.Šinágl 

stížnost na pořad 
"Neznámí hrdinové - 
Pohnuté osudy" z 
2.3.2009 VO 24.3.2009     

 



 
Příloha č. 2 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČT – NÁVRHY USNESENÍ 

 
 
Návrh usnesení: Rada schválila harmonogram výběrového řízení na generálního ředitele. 
 
Harmonogram výběrového řízení na generálního ředitele  
 

- 25. 3. 2009 - schválení navrženého harmonogramu výběrového řízení na GŘ a souvisejících 
usnesení 

- 27. 3. 2009 – zveřejnění vyhlášení výběrového řízení (www.ceskatelevize.cz, teletext ČT a ve 
vysílání ČT) 

- 22. 4. 2009 – 9.00–16.00 hod. lhůta k doručení přihlášek do výběrového řízení na GŘ do 
sekretariátu Rady ČT Kavčí hory  

- 23. 4. 2009 – fyzická kontrola doručených obálek, vypracování jmenného seznamu kandidátů 
- 24. 4. 2009 – 11.00 hod. otevírání obálek za přítomnosti notáře a vyhotovení zápisu 
- 27. 4. – 13. 5. 2009 veškeré materiály k prostudování členům Rady ČT na sekretariátu Rady 

ČT; strukturovaný životopis, úvahu na téma „Moje osobní motivace k výkonu funkce 
generálního ředitele ČT“ a koncepci dalšího rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné 
služby obdrží členové rady v kopii 

- 13. 5. 2009 jednání Rady ČT - hlasování o 5 kandidátech postupujících do závěrečného kola 
volby podle navrženého způsobu hlasování  

- Termín finálového kola s osobní účastí a prezentací 5 finalistů bude upřesněn v závislosti na 
průběhu výběrového řízení 

 
 
Návrh usnesení: Rada souhlasí se zadáním inzerátu výběrového řízení na generálního ředitele 
ČT v následující podobě a s dalšími požadavky na uchazeče (zadávací dokumentace) uvedenými 
v příloze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RADA ČESKÉ TELEVIZE 
 
vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce: 
 
 

GENERÁLNÍ  ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE 
 
Požadujeme:  

- vysokoškolské vzdělání 
- osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby 
- vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti 
- občanská bezúhonnost 
- respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení 
- splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících ze 

zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zadávací dokumentace výběrového řízení obsahující detailní specifikaci požadavků na vhodného 
uchazeče, formální náležitosti přihlášky, časový harmonogram a další podklady pro výběrové řízení 
budou zveřejněny na internetových stránkách České televize www.ceskatelevize.cz, Teletextu ČT 
nebo budou k dispozici v tištěné podobě na adrese: Rada Česká televize, Kavčí hory, 140 70  Praha 4 
 

Uchazeči mohou podávat své přihlášky dne 22. 4. 2009 od 9.00 hodin. Lhůta pro doručení přihlášek 
končí dne 22. 4. 2009 v 16.00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 
 
Místem pro přebírání přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Rada České televize 
 
vyhlašuje dne 27. 3. 2009 na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., České národní rady ze dne  
7. listopadu 1991 o České televizi, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ČT“) 

 výběrové řízení na funkci   

Generální ředitel/ka České televize. 

 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit všichni uchazeči, kteří: 
 
(a) splňují zákonné předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele České televize ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 4 a 5 Zákona o ČT, tj. kteří jsou: 
 

- občany České republiky s trvalým pobytem na jejím území; 
- způsobilí k právním úkonům; 
- bezúhonní ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 písm. c) Zákona o ČT; 
 

(b) splní další podmínky stanovené Radou České televize pro toto výběrové řízení, kterými jsou: 
 

- vysokoškolské vzdělání 
- osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby 
- vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti 
- občanská bezúhonnost 
- respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení 
- splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících ze 

zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
 
Přihláška k účasti v tomto výběrovém řízení musí obsahovat následující: 
 

1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče 
2. Rodné číslo 
3. Kopii dokladu, který prokazuje, že uchazeč je občanem České republiky 
4. Adresu trvalého bydliště 
5. Kontaktní adresu, není-li shodná s adresou trvalého bydliště, včetně telefonních čísel,  

  příp. adresy elektronické pošty 
6. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není 

starší tří měsíců 
8. Ověřenou kopii 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. Kandidát se 
zavazuje toto osvědčení doručit vyhlašovateli výběrového řízení nejpozději do 30 dnů od 
podání přihlášky do výběrového řízení, pokud se bude nadále o funkci GŘ ucházet. 

9. Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona 
10. Čestné prohlášení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů ve smyslu ustanovení 

§ 5 odst. 1 a 2 Zákona o ČT a čestné prohlášení o tom, že v případě jmenování GŘ, uvede své 
poměry do souladu se zmiňovanými zákony. 



11. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno 
dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta  

12. Vlastní hodnocení své dosavadní profesní dráhy v rozsahu maximálně 1 strany A4  
13. Úvahu na téma “Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT“  

v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4 
14. Koncepci dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby v rozsahu 3 

stran A4. V záměru musejí být vytýčeny jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního 
období generálního ředitele.  

15. Souhlas s veřejným projednáváním přihlášky 
16. Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 

 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení Radě 
České televize dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas k jejich 
zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem výběrového řízení na funkci 
Generální ředitel/ka České televize. 

  
Jméno a příjmení 
Datum narození 
Vlastnoruční podpis 

  
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek 

Uchazeči mohou podávat své přihlášky dne 22. 4. 2009 od 9.00 hodin. Lhůta pro doručení přihlášek 
končí dne 22. 4. 2009 v 16.00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 
 
Přihlášky mohou uchazeči doručit osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo kurýrem.  
O doručení přihlášky bude uchazeči (nebo jeho zástupci) na požádání vystaveno písemné potvrzení. 
Místem pro přebírání přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 
 
Formální požadavky 
 

Rada doporučuje, aby přihláška byla ve vlastním zájmu uchazeče zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím, avšak tak, aby bylo možné 
jednotlivé stránky přihlášky při listování bezproblémově obracet.    

 

V případě podání přihlášky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí 
být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo 
možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet. 

 

Všechny strany přihlášky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 
vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně 
ověřené kopie tvořící přílohy přihlášky. 

 

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném 
JMÉNEM UCHAZE ČE a názvem „RADA ČT“ a na ní bude výrazným způsobem uveden text 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE - 
NEOTEVÍRAT P ŘED TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK! ”. 
 
Zrušení výběrového řízení 
Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. 
 
Rada České televize              



 
 
Návrh usnesení: Rada souhlasí s navrženým způsobem hlasování v prvním kole výběrového 
řízení na GŘ, které se uskuteční 6. 5. 2009.  
 

Tajné hlasování 
1. kolo hlasování 
- Každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény všech kandidátů, kteří postoupili do aktuální 

fáze výběrového řízení (tj. splnili podmínky zadávací dokumentace, případě sami 
nerezignovali na další účast ve výběrovém řízení).  

- Každý člen Rady označí na hlasovacím lístku max. 5 kandidátů, a to křížkem v prázdném 
políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny. 

- Do dalšího kola výběrového řízení na GŘ postupují kandidáti, kteří obdrželi  počet hlasů 8 a 
vyšší. 

- Pokud v 1. kole nepostoupí do finále výběrového řízení min. 5 kandidátů, proběhne 2. 
hlasovací kolo.  

2. kolo hlasování 
- Každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří v 1. kole obdrželi alespoň 5 

hlasů.  
- Každý člen Rady označí na hlasovacím lístku max. 3 uchazeče a lístek v  nezalepené obálce 

vhodí do urny. 
- Do finálového kola výběrového řízení na GŘ společně s kandidáty zvolenými v 1. kole, 

postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů tak, aby celkový počet  účastníků  finálového 
kola byl 5.  V případě rovnosti počtu hlasů proběhne 3. kolo hlasování 

3. kolo hlasování 
- Každý člen Rady obdrží hlasovací lístky se jmény kandidátů, kteří ve 2. kole obdrželi stejný 

počet hlasů odpovídající počtu hlasů posledního postupujícího do finálového kola.  
- Každý člen Rady označí na hlasovacím lístku právě tolik jmen, kolik míst zbývá do obsazení 

pětice pro finálové kolo a lístek v nezalepené obálce vhodí do urny. 
- Do finálového kola postupují kandidáti, kteří ve 3. kole hlasování obdrželi nejvyšší počet 

hlasů tak, aby doplnili finálové kolo na 5 účastníků, přičemž nejnižší počet postupových hlasů je 
5 

-  V případě rovnosti hlasů proběhnou další kola hlasování stejným způsobem jako ve 3. kole 
hlasování.  

 
- V případě, že do výběrového řízení se přihlásí méně než 5 kandidátů, kteří splní zadávací 

kritéria, postoupí všichni rovnou do finálového kola 
- V případě, že by se nerozhodlo do 5. kola včetně, postupují do finálového kola kandidáti vzešlí 

z 1. a 2. kola hlasování 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha č. 3 

Menšinové stanovisko k volbě generálního ředitele České televize 
Níže uvedení členové Rady České televize vyjadřují tímto rozhodně odmítavý postoj k volbě (byť i jen 
v prvním či předfinálovém kole) generálního ředitele České televize Radou České televize ve 
stávajícím složení, neboť Radě ve stávajícím složení, respektive třetině jejích členů, končí mandát 
dříve než začíná mandát funkce, do níž mají volit. Tento odmítavý postoj se opírá o odborné 
stanovisko JUDr. Kateřiny Šimáčkové z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, členky Legislativní 
rady vlády ČR a odbornice na ústavní právo a mediální legislativu, která uvedený způsob volby 
shledává „v přímém rozporu s objektivním právem i základními právními principy“. Citované odborné 
stanovisko JUDr. Šimáčkové je v plném znění součástí tohoto menšinového stanoviska. 
Milan Uhde, Petr Uhl,  Jiří Voráč 
 

JUDr. KATEŘINA ŠIMÁČKOVÁ, advokátka 

Mojžíšova 17, 612 00 Brno 

advokat@simackova.cz   
tel., fax, zázn.: 549210331   
 
         V Brně dne 24.3.2009 
 
 

K rukám  
 

doc. PhDr. Jiřího Voráče, Ph.D. 

člena Rady České televize 

 
Odborné stanovisko 
k možnému zvolení nového generálního ředitele České televize  Radou České televize  s odsunem 

účinnosti této volby za termín, kdy jedné třetině Rady České televize vyprší踣踣踣踣mandát 
 

I. 
Při posuzování věci je třeba vycházet zejména z objektivního platného práva a dále z obecných 
ústavních zásad. Ačkoliv se domnívám, že daná otázka nepatří k těm komplikovanějším, je nicméně 
nutné se věnovat její argumentaci a osvětlit ji. 
Na dotaz, zda je možné, aby Rada České televize ve složení, kdy třetině členů skončí volební období 
(dále jen Rada České televize „ve starém složení“),  zvolila s časovým předstihem ředitele České 
televize pro období,  které začíná až po vypršení doby, na niž byla třetina členů Rady České televize 
zvolena,  je poměrně jednoznačná odpověď, totiž že to možné není.  Tato odpověď  se opírá o 
jednoznačně vyjádřené zákonné a ústavní zásady dělby moci, vlády na čas a zákazu orgánu veřejné 
moci překračovat své pravomoci. Sama logika obměny složení Rady České televize poukazuje na to, 
že na určité volební období zvolený člen Rady České televize má rozhodovací pravomoci pouze 
pro období, na které byl zvolen, přičemž  právě hlasování o volbě ředitele České televize je jedním 
z nejvýznamnějších oprávnění člena Rady České televize.   
 

II. 
V posuzované věci mohou být vodítkem zejména odpovědi na tři základní otázky. První z nich tkví v 
tom, zda je Rada České televize orgánem veřejné moci a zda tedy musí dodržovat všechny ústavní 
zásady pro fungování orgánu veřejné moci. Domnívám se, že v případě jmenování generálního ředitele 
České televize hraje Rada České televize roli orgánu veřejné moci, a to omezeného stejně jako ostatní 
orgány veřejné moci ústavními zásadami, tedy i  principem dělby moci, principem vlády na čas a 



principem právního státu. Skutečnost, že Rada České televize je orgánem veřejné moci vyplývá 
zejména z jejího zřízení na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZČT“) za účelem veřejné kontroly ČT (§4 odst. 1 ZČT), dále z jejího ustanovování 
Poslaneckou sněmovnou (§4 odst. 1 ZČT), přičemž navíc ještě z ust. §4 odst. 6 ZČT vyplývá, že 
členství v Radě je veřejnou funkcí. Není tedy pochyb, že Rada České televize je orgánem veřejné 
moci. 
 
Následuje zodpovězení otázky, zda může Rada České televize zvolit generálního ředitele České 
televize pro nové funkční období, které začne až poté, kdy významné části (třetině) členů Rady vyprší 
mandát. Odpovědí je jednoznačné ne. Dle ust. §9 odst. 4 ZČT jmenuje generálního ředitele Rada 
České televize. Volit generálního ředitele je však možné až ke konci jeho období a kompetentní k 
tomu je ta Rada, která je v době konce ředitelova období ve funkci, nikoli tedy Rada, jejíž mandát už 
skončil. V tomto kontextu je mimo jiné nutné vyzdvihnout zejména požadavek nezávislosti a princip 
vlády na čas a časové dělby moci, takovouto volbou by totiž došlo k porušení zmíněných ústavních 
zásad. Pro ilustraci a srovnání je třeba si uvědomit, že postup, kdy Rada v konci svého volebního 
období zvolí generálního ředitele s odkladem  pro nové funkční období, které začne až po vypršení 
mandátu, je vlastně obdobný situaci, kdy by  nyní Parlament ČR zvolil prezidenta pro nové volební 
období, které začne za několik let. Stejně jako Rada České televize je např. i Senát Parlamentu ČR 
permanentně fungující orgán, kde se časově vždy mění jen část jeho složení.   
 
Ačkoliv jsem došla k závěru, že takové zvolení nového generálního ředitele České televize Radou 
České televize „ve starém složení“ s odsunem lhůty by bylo v rozporu se zákonem a ústavními 
zásadami, je nutné si odpovědět i na otázku, zda existuje nějaká právní obrana proti tomu, pokud by 
Rada České televize „ve starém složení“ skutečně jmenovala nového generálního ředitele České 
televize s odsunem lhůty. Takové rozhodnutí by bylo zřejmě nulitní pro absolutní nedostatek 
pravomoci k danému rozhodnutí, neboť jak vyplývá z výše uvedeného, bylo by v rozporu se 
samotnými ústavními zásadami demokratického právního státu. Jako další způsob, jak se bránit proti 
takovému rozhodnutí Rady České televize, se jeví případná možnost odvolání jednotlivých členů Rady 
České televize Poslaneckou sněmovnou, a to ve smyslu ust. § 6 odst. 2 písm. b ZČT, neboť takové 
jednání by mohlo zpochybňovat nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce členů Rady. Takto 
ustanovený generální ředitel České televize by byl pak z hlediska protiústavního a protizákonného 
ustavení vystaven velkým rizikům napadení legality a legitimity jeho působení a právní úkony, které 
by činil jménem České televize, by mohly být právně  napadeny jako neplatné, neboť by byly činěny 
protiprávně ustaveným statutárním zástupcem.  Pokud se tedy Rada České televize rozhodne 
generálního ředitele  České televize ustavit ústavněprávně nekonformním způsobem, vystavuje 
Českou televizi velkému riziku, kdy kterýkoli úkon takto protiprávně ustaveného generálního ředitele 
může být právně napaden a případně zpochybněn.  
  

Závěr: 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že řešení otázky možného zvolení nového generálního ředitele České 
televize Radou České televize „ve starém složení“ s odsunem lhůty se z pohledu objektivního práva 
jeví jako naprosto jednoznačné. Nejen, že by taková volba byla v přímém rozporu s objektivním 
právem, nýbrž by i odporovala základním právním principům. Především pak těm, že žádný orgán si 
nemůže uzurpovat pravomoc, kterou mu zákon nedává, dále principu dělby mocí, principu vlády načas 
a principu právního státu. Riskantní postup Rady České televize v tomto případě by také Českou 
televizi a její smluvní partnery  vystavil vysoké míře právní nejistoty. Rada České televize „ve starém 
složení“ tedy nemůže zvolit s odsunem lhůty nového generálního ředitele České televize. 



 
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph. D.  

                                                                     advokátka  
                                                                     odborná asistentka Katedry ústavního  

                                                                              práva a politologie Právnické fakulty  
                                                                                     Masarykovy univerzity v Brně  

členka Legislativní rady vlády ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 


