
Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 3. 6. 2009 
 
Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, J. Dědič,  H. Fibingerová, D. Makrlíková, R. Mezuláník,  
J. Kratochvíl, P. Koutný, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde 
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, N. Savický, M. Štědrá 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 88/09/09: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (14:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 89/09/09: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a J. Prokeš a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (14:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 90/09/09: 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.  (14:0:0) 

 
4) Informace GŘ 

Statut ČT 
Usnesení č. 91/09/09: Generální ředitel České televize předložil Radě České televize v souladu 
s ustanovením § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
změn a doplňků a podle čl. IX. Statutu České televize v platném znění tento návrh na změnu 
Statutu České televize, který Rada České televize schválila dne 19. 9. 2007 a který téhož dne 
nabyl účinnosti: 
 
1. Článek III.4 Statutu České televize se zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním: 
„Generální ředitel České televize v případě své nepřítomnosti písemně pověří zastupováním 
některého z vedoucích zaměstnanců na prvním stupni řízení. Přehled funkcí vedoucích 
zaměstnanců na prvním stupni řízení uvádí organizační řád a organizační struktura. 
Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona o České 
televizi, do doby jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 12 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi zástupce generálního ředitele, 
jímž je provozní ředitel.“ 
 
2. Do čl. X.2 se doplňuje druhá věta tohoto znění:  
„Dne 3. 6. 2009 schválila Rada České televize na návrh generálního ředitele změnu Statutu České 
televize spočívající v novém znění Čl. III.4 tohoto dokumentu. Toto nové znění Statutu České 
televize nabylo účinnosti okamžikem schválení Radou České televize.“ 



3. V ostatním zůstává znění Statutu České televize schváleného Radou České televize dne 19. 9. 
2007 beze změny.    
 
4. Tato změna Statutu České televize nabývá účinnosti okamžikem schválení Radou České 
televize. 
 
Rada v souladu s § 8 písm. 1e) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje na návrh generálního ředitele Statut ČT, který je přílohou tohoto zápisu.  

(14:0:0) 
 
Rada obdržela Dlouhodobé plány strategického rozvoje ČT na období 2009 – 2015. Rada se 
k tomuto bodu vrátí na svém příštím jednání. 
 
GŘ dále informoval radu o: 
- aktuální situaci týkající se dalších kroků navazujících na výsledky kontroly daně z příjmů 

právnických osob za roky 2004, 2005 a 2006. 
- o Dni otevřených dveří v ČT 
 

5) Výběrové řízení na generálního ředitele České televize 
Usnesení č. 92/09/09: Rada konstatuje, že 22. 4. 2009 ve schválené lhůtě obdržela celkem 22 
přihlášek do výběrového řízení na GŘ 
 
Rada konstatuje, že 24. 4. 2009 proběhlo otevírání obálek za přítomnosti notářky JUDr. Aleny 
Procházkové, která po vyhodnocení splnění podmínek výběrového řízení na GŘ sepsala notářský 
zápis. Na základě kontroly byli 3 kandidáti vyřazeni (formální nedostatky). 
 
Rada konstatuje, že schválené materiály byly jejím členům předány na základě domluvy se 
sekretariátem rady.  
 
Rada konstatuje, že do výběrového řízení se přihlásili tito kandidáti:  
Bednář Luboš 
Bobošíková Jana 
Černoch Viktor 
Drahoš Roman 
Friedel Libor 
Chmelíček Dušan 
Chudárek Hynek 
Janeček Jiří 
Kasalová Jana 
Klimeš Petr 
Pekárek Radomír 
Potužník Jiří 
Roupa Jiří 
Senjuk Rostislav 
Soukup Jaroslav 
Svoboda Jiří 
Švambera Stanislav 
Vadas Martin 
Vaněk Stanislav 
 
Náležitosti zadávací dokumentace přihlášky nesplnili tito kandidáti: 
Fredyová Lada 
Kvasnička Ladislav 
Zamazal Ondřej 



Rada souhlasí s volbou 5 kandidátů dle schváleného způsobu hlasování v první volbě výběrového 
řízení na GŘ. 
(14:0:0) 
 
Usnesení č. 93/09/09: Rada jmenuje volební komisi ve složení: J. Brandejs, J. Presl a I. Satrapa. 
(14:0:0) 
 
Volební komise konstatovala, že v 1. kole volby bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků. 
Po sečtení všech hlasů volební komise konstatovala, že jednotliví kandidáti obdrželi následující 
počet hlasů: 
Bednář Luboš 1 
Bobošíková Jana 9 
Černoch Viktor 0 
Drahoš Roman 0 
Friedel Libor 0 
Chmelíček Dušan 2 
Chudárek Hynek 10 
Janeček Jiří  11 
Kasalová Jana 12 
Klimeš Petr  3 
Pekárek Radomír 7 
Potužník Jiří 1 
Roupa Jiří  0 
Senjuk Rostislav 3 
Soukup Jaroslav 1 
Svoboda Jiří 0 
Švambera Stanislav 1 
Vadas Martin 2 
Vaněk Stanislav 3 
 
Do finálové volby postupují tito kandidáti: 
Bobošíková Jana 
Chudárek Hynek 
Janeček Jiří 
Kasalová Jana  
 
Do 2. kola volby postupuje Radomír Pekárek 
 
Volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků. Po sečtení všech 
hlasů volební komise konstatovala, že Radomír Pekárek obdržel 11 hlasů. 
 
Usnesení č. 94/09/09: Rada konstatuje, že do finálové volby výběrového řízení postupují tito 
kandidáti: 
Bobošíková Jana 
Chudárek Hynek 
Janeček Jiří 
Kasalová Jana  
Pekárek Radomír 
 
Rada ukládá předsedovi rady připravit do příštího jednání, které se uskuteční dne 24. 6. 2009 
postup ve finálové volbě výběrového řízení. Finálová volba se uskuteční 15. 7. 2009. 
(14:0:0) 
 
 
 



6) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008 
Usnesení č. 95/09/09: Rada bere na vědomí informaci generálního ředitele o pověření J. Mrzeny 
vypracováním podkladů k Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2008.  
Předseda rady předložil návrh osnovy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2008.  
Členové rady předají své písemné připomínky k osnově do 8. 6. do 12:00 hodin na sekretariát 
rady.  
Předseda předloží členům rady pracovní verzi výroční zprávy v termínu do 15. července 2009 
k připomínkám. 
Členové rady vypracují a písemně předají své připomínky na sekretariát rady v termínu do 7. srpna 
2009 do 12:00 hodin.  
Na jednání dne 26. srpna 2009 bude rada svoji Výroční zprávu schvalovat. 
(14:0:0) 

 
7) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 96/09/09: Rada bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 19.5.2009. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 97/09/09: Rada bere na vědomí informaci DK týkající se aktuální situace výstavby TS 
Brno. Rada bere na vědomí, že od původních záměrů výběru pozemků se vzhledem k problémům 
s firmou Alatri odstupuje a jsou připraveny nové alternativy. Rada dále bere na vědomí, že 
v návaznosti na tyto skutečnosti bude provedena aktualizace harmonogramu výstavby TS Brno. 
Rada žádá GŘ o předložení písemné zprávy k aktuální situaci do 19. 6. 2009. (13:0:1) 
 
Usnesení č. 98/09/09: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., 
o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k návrhu dodatku ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 610-1-D4-00 sjednanou se společností Czech Digital Group, a.s. Jedná se o 
prodloužení smlouvy na dobu určitou od 1.3.2009 do 30. 4. 2010. Ostatní náležitosti smlouvy se 
nemění. (14:0:0) 
 

8) Stížnosti a podněty  
Usnesení č. 99/09/09: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (14:0:0) 

 
9) Různé 

a) návrh M. Uhdeho  
Usnesení č. 100/09/09: Rada vyzývá generálního ředitele Jiřího Janečka, aby rezignoval na 
svou funkci. (2:10:2)toto usnesení nebylo přijato. Zdůvodnění v příloze 
         
Usnesení č. 101/09/09: Rada vyslovuje generálnímu řediteli podle § 9 odst. 7 písm. b zákona 
o České televizi upozornění, že Česká televize neplní povinnosti vyplývající ze zákona o 
České televizi, kodex České televize a zvláštních právních předpisů, resp. ocitla se v rozporu s 
ustanoveními Ústavy České republiky, a to konkrétně tím, že odvysílala rasově štvavý spot 
zaměřený proti skupině spoluobčanů. (2:10:2) toto usnesení nebylo přijato 

          
b) Na příštím jednání rady se bude volit místopředseda. J. Prokešovi skončilo funkční období 

místopředsedy dnem ukončení mandátu člena rady. 
 
c) Dne 20. 5. 2009 Stálá komise pro sdělovací prostředky doporučila Poslanecké sněmovně 

vyslovit souhlas s Výroční zprávou o činnosti České televize v roce 2008. Dne 27. 5. 2009 
totéž učinil Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 

 
d) Rada obdržela materiál Výzkum TV diváků – Image TV stanic od společnosti SCaC  
 



e) Předběžný program 10. jednání Rady ČT, které se uskuteční 24. června 2009 od 13.00 hodin 
v Café Restaurantu ČT na Kavčích horách: 

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Výběrové řízení na GŘ  
• Volba místopředsedy Rady ČT 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008  
• Dlouhodobé plány strategického rozvoje ČT na období 2009 – 2015 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                        předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Přehled stížností a podnětů  
Příloha č. 2: Statut ČT 
Příloha č. 3: Odůvodnění M. Uhdeho k usnesení č. 100/09/09 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  H. Fibingerová, J. Prokeš 
 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 3.6. 2009 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 3. 6. 2009 

236/09 20.4.2009 F.Beneš 

stížnost na pořad 
 "Události" ze 
17.4.2009 VO 6.5.2009   odpověď RČT 

248/09 7.5.2009 
V.Žežulková, 
 ÚV KSČM 

stížnost na pořad 
"Události" ze 
17.4.2009 a na 
nevyváženost 
zpravodajství ČT VO 12.5.2009   odpověď RČT 

243/09 
30.4.2009 
22.5.2009 

M.Čermáková, 
J. Hlavatý, 
P. Brdička, 
JUTA a.s. 

 
stížnost na pořad 
"Černé ovce" z 
5.2.2009 VO     odpověď RČT 

246/09 5.5.2009 J.Vodrážková, 
Úřad vlády ČR 

žádost o stanovisko k 
dopisu V.Srba, 
předsedy  ČSTV ve 
věci prodeje pozemků 
ve vlastnictví ČT 

      odpověď RČT 

247/09 6.5.2009 R. Lelek dotaz na tzv. 
"náhubkový zákon" 

      odpověď RČT 

249/09 7.5.2009 V. Hendrych stížnost na GŘ za 
nevyřízení stížnosti 

      odpověď RČT 
+ předáno k 
vyřízení GŘ 

250/09 7.5.2009 O.Sedláčková žádost o uveřejnění 
odpovědi, stížnost na 
pořad "Černé ovce" z 
2.4.2009 

VO     odpověď RČT 

251/09 11.5.2009 R.Senjuk, Strana 
soukromníků ČR 

projekt ČT k volbám do 
Evropského parlamentu 

VO     odpověď RČT 
+  předáno jako 
podnět GŘ 

266/09 18.5.2009 J.Chorabíková stížnost na vysílání 
historických dokumentů 
"Tankisté" a "Ploština"  
v nočních hodinách 

      odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

269/09 18.5.2009 E.Vlček stížnost na členy RČT, 
kteří chtějí  volit 
J.Janečka GŘ 

      odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

270/09 22.5.2009 T. Jarský stížnost na Divácké 
centrum ČT  

      odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

271/09 22.5.2009 J.Kynclová 

stížnost na poušení § 31 
a § 32 zákona 
č.231/2001 v pořadu 
"Hřiště" z 10.5.2009       

odpověď RČT 



272/09 22.5.2009 J.Friedrich stížnost na GŘ za 
stažení předvolebního 
spotu Národní strany z 
vysílání  

VO     odpověď RČT 

274/09 21.5.2009 J.Jirous stížnost na vysílání 
upoutávky na ČT24 

VO     odpověď RČT 

279/09 28.5.2009 I.Breindl stížnost na používání 
nespisovné češtiny 
komentátory a 
redaktory 

      odpověď RČT 
+ GŘ na 
vědomí 

245/09 4.5.2009 M.Hamerský, 
Liberálové.cz 

RČT na vědomí, 
stanovisko 
Liberálové.cz k 
pozvánce ke spolupráci 
na projektu ČT k 
volbám do Evropského 
parlamentu 

VO     na vědomí 

260/09 11.5.2009 J.Hybášková, 
EDS 

RČT na vědomí, projekt 
ČT k volbám do 
Evropského parlamentu 

VO     na vědomí 

273/09 22.5.2009 A.Dlabačová informace pro RČT       na vědomí 

276/09 27.5.2009 I.Veselý, Dženo poděkování za 
zamezení vysílání 
volebního spotu 
Národní strany  

      na vědomí 

285/09 1.6.2009 F.Provazník 

RČT na vědomí, 
čestné prohlášení- 
reakce na výzvu 
neevidovanému 
poplatníkovi tv 
poplatku       na vědomí 

106/09 25.5.2009 J.Maštera nesouhlas s odpovědi 
RČT (stížnost na 
nevyváženost ČT v 
pořadech 
"Události,komentáře", 
"Interview ČT 24" z 
12.2. a "Máte slovo" z 
12.2.) 

      na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

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 

    

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

VO 18.2.2009 2.6.2009   

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

VO 18.2.2009 2.6.2009   

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

VO viz č.j. 
90/09 

    



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

VO viz č.j. 
90/09 

    

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

VO viz č.j. 
90/09 

    

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 2.6.2009   

111/09 25.2.2009 A.Boďová 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
26.1.2009 VO 27.2.2009 24.4.2009   

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 24.4.2009   

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 2.6.2009   

131/09 19.3.2009 V.Sochůrek 

stížnost na odvysílání 
pořadu "10 způsobů 
lásky" dne 8.3.2009 
před 22 hod.   24.3.2009 2.6.2009   

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     

212/09 27.3.2009 
J.Zdráhal, 
Edbusy, a.s. 

stížnost na pořad 
 "Černé ovce" z 
26.2.2009 VO 30.3.2009 2.6.2009   

222/09 10.4.2009 P.Sobotka, Senát 
PČR 

stížnost na redakci 
zpravodajství, 
informace ze Senátu 

VO 15.4.2009     

236/09 20.4.2009 F.Beneš 

stížnost na pořad 
 "Události" ze 
17.4.2009 VO 6.5.2009     



237/09 30.4.2009 M.Krčmář 

stížnost na R.Daňka a 
jeho 
 reportáž v pořadu 
"Regiony ČT24" ze 
17.4.2009 VO 6.5.2009     

248/09 7.5.2009 
V.Žežulková, 
 ÚV KSČM 

stížnost na "Události" 
ze 
17.4.2009 a na 
nevyváženost 
zpravodajství ČT VO 12.5.2009     

261/09 14.5.2009 

R.Polášek, 
 zastoupení Lesů 
ČR, s.p. 

stížnost na pořad 
 "Události" z 10.5.2009 VO 15.5.2009     

266/09 27.5.2009 

Z.Joukl, 
Česká strana 
národně sociální 

stížnost na diskriminaci 
a 
nevhodnou prezentaci 
neparlamentních stran 
ve volební kampani do 
Evropského parlamentu  VO 28.5.2009     

277/09 27.5.2009 Š.Kotrpa 

stížnost n na vysílání 
veřejného slyšení v 
Senátu PČR dne 
21.5.2009 VO 2.6.2009     

278/09 27.5.2009 

P.Czasch, 
J.Mička, 
pol.hnutí 
Demokracie 

stížnost na nevyvážené 
a  
neobjektivní 
vnitropolitické 
zpravodajství a 
publicistiku VO 2.6.2009     

 



 
Příloha č. 2.  Úplné znění Statutu České televize ve znění schválených změn: 

 
Statut České televize 

ČLÁNEK I 

POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE 

1. Česká televize je právnickou osobou zřízenou s účinností od 1. ledna 1992 zákonem 
č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Česká televize je institucí veřejné služby, provozující televizní vysílání. Jejím hlavním úkolem 
je tvorba a šíření televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a 
doplňkových služeb, na celém území České republiky prostřednictvím zemských vysílacích 
zařízení a jiných technických prostředků, a to analogově i digitálně. Touto činností, jakož 
i výrobou televizních pořadů, popřípadě dalšími činnostmi, poskytuje službu veřejnosti a 
přispívá k rozvoji kultury. 

3. Sídlem České televize je Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70. 

4. Identifikačním číslem České televize je 00027383, daňovým identifikačním číslem 
je CZ00027383.  

5. Česká televize se nezapisuje do obchodního rejstříku. 

6. Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.  

ČLÁNEK II 

VEŘEJNÁ SLUŽBA ČESKÉ TELEVIZE 

1. Hlavními úkoly veřejné služby, které stanoví zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, jsou 
zejména 

o poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 
informací pro svobodné vytváření názorů  

o přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky  
o rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky  
o poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel.  

2. Své úkoly Česká televize plní zejména tím, že 

a. vytváří a šíří televizní programy, popřípadě další multimediální obsah a doplňkové 
služby po celém území České republiky. Jako provozovatel multiplexu veřejné služby 
sestavuje společně s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho 
správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení,  

b. pořizuje zvukové a zvukově obrazové záznamy za pomoci vhodných a dostupných 
technologií,  

c. vytváří, udržuje a využívá své archivní fondy,  
d. nakupuje licence k užití záznamů audiovizuálních děl od zahraničních a tuzemských 

nositelů práv a smluvně poskytuje licence k užití jí vyrobených záznamů jiným 
osobám v tuzemsku a v zahraničí,  

e. podílí se na výzkumu sledovanosti mediálního trhu, soustavně analyzuje divácké 
ohlasy svých pořadů,  



f. v souladu s technologickým vývojem aplikuje další rozvoj ve všech oblastech 
televizních technologií, vyvíjí činnost v uplatnění nových vysílacích technologií 
včetně výroby a šíření multimediálního obsahu a dalších doplňkových služeb,  

g. spolupracuje s významnými kulturními, uměleckými a charitativními organizacemi či 
společnostmi,  

h. podporuje českou filmovou tvorbu,  
i. pečuje o profesionální a vzdělanostní rozvoj svých zaměstnanců,  
j. zřizuje síť domácích a zahraničních zpravodajů,  
k. v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání 

prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti,  
l. poskytuje rozšiřující služby k vysílaným pořadům prostřednictvím dostupných 

technických prostředků, především prostřednictvím svých internetových stránek, 
vytváří a šíří teletextové vysílání a skryté titulky. 

3. Česká televize poskytuje další služby a vyvíjí podnikatelskou činnost, není-li to v rozporu 
s jejími úkoly a povinnostmi stanovenými zákonem, popř. dalšími právními předpisy, a 
neohrozí-li to plnění jejích úkolů. 

4. Česká televize je aktivním členem Evropské unie vysílatelů (EBU/UER), sdružení 
rozhlasových a televizních vysílatelů veřejné služby, a členem dalších mezinárodních 
organizací, ve kterých se podílí na rozvoji spolupráce televizí veřejné služby. Česká televize 
udržuje přímé vztahy s veřejnými televizními stanicemi a tvůrci v zahraničí, zejména v EU. 
Česká televize každoročně organizuje Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. 

5. Česká televize přispívá k rozvoji vzdělání a výzkumu v televizních oborech.  

ČLÁNEK III 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL A RADA ČESKÉ TELEVIZE 

1. Statutárním orgánem České televize je generální ředitel. 

2. Generální ředitel zejména 

a. řídí činnost České televize,  
b. v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci České televize, vydává organizační, 

podpisový a pracovní řád, pravidla vnitřní ekonomiky, provozní řády a další vnitřní 
předpisy,  

c. jedná jménem České televize. 

3. Generální ředitel činí písemné právní úkony jménem České televize tak, že k vytištěnému 
nebo nadepsanému názvu České televize připojí svůj podpis. 

4. Generální ředitel České televize v případě své nepřítomnosti písemně pověří zastupováním 
některého z vedoucích zaměstnanců na prvním stupni řízení. Přehled funkcí vedoucích 
zaměstnanců na prvním stupni řízení uvádí organizační řád a organizační struktura.  
 
Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o České televizi, do doby jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi 
v souladu s ustanovením § 9 odst. 12 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi zástupce 
generálního ředitele, jímž je provozní ředitel. 

5. Generální ředitel je z výkonu své funkce odpovědný Radě České televize. 



6. Generální ředitel předkládá Radě České televize k projednání a/nebo schválení na základě 
zákona: 

a. Statut České televize,  
b. rozpočet, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České televize ověřenou 

nezávislým auditorem,  
c. návrhy dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje,  
d. návrhy na zřízení nebo zrušení televizních studií; čl. V.1 tohoto Statutu ČT zůstává 

tímto ustanovením nedotčen,  
e. návrhy na jmenování a odvolání ředitelů televizních studií,  
f. návrhy na pronájem nemovitostí nebo jejich částí na dobu delší než tři měsíce, na 

převod, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí,  
g. návrh na jmenování a odvolání členů Etického panelu,  
h. Kodex České televize. 

7. Rada České televize plní své úkoly v souladu se zákonem o České televizi, který jí vyhrazuje 
postavení orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. 
Poradním orgánem Rady České televize ve věcech kontroly hospodaření České televize je 
Dozorčí komise. 

8. V pracovněprávních úkonech vůči zaměstnancům sekretariátu Rady České televize respektuje 
Česká televize v mezích zákoníku práce usnesení Rady České televize, přijatá v této věci. 

9. Stálým poradním orgánem generálního ředitele je Kolegium generálního ředitele, jehož členy 
stanoví rozhodnutí generálního ředitele. 

10. Poradním orgánem generálního ředitele je rovněž Etický panel zřízený Kodexem České 
televize.  

ČLÁNEK IV 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

1. Základní organizační strukturu České televize podrobně upravuje organizační řád. 
Organizační řád a podpisový řád upravují také posloupnost pravomocí a odpovědností na 
jednotlivých stupních řízení, oprávnění k jednání jménem České televize, rozsah činnosti 
jednotlivých útvarů a vztahy mezi útvary. Ekonomické zásady hospodaření České televize 
upravují Pravidla vnitřní ekonomiky. 

2. O personálním obsazení vedoucích funkcí na prvním stupni řízení rozhoduje generální ředitel 
po projednání s Radou České televize.  

ČLÁNEK V 

TELEVIZNÍ STUDIA 

1. Součástí České televize jsou televizní studia, která s předchozím souhlasem Rady České 
televize zřizuje generální ředitel, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia 
Ostrava, která byla zřízena a mohou být zrušena pouze zákonem. Sídlem TS Brno je 
Běhounská 18, Brno, PSČ 658 88, sídlem TS Ostrava je Dvořákova 18, Ostrava 1, 
PSČ 728 20. 

2. Televizní studia se podílejí na celostátním a regionálním vysílání České televize v rámci 
plnění úkolů daných vysílacím schématem a výrobním úkolem zejména výrobou pořadů. 
Spravují rovněž archivní fondy České televize, které vznikly jejich činností. Ředitele 



televizního studia jmenuje a odvolává na návrh generálního ředitele České televize Rada 
České televize. Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní 
úkony týkající se televizního studia, s výjimkou nakládání s nemovitostmi ve smyslu zákona 
o České televizi a dalšího nakládání s majetkem podle konkrétního rozhodnutí generálního 
ředitele. Ředitel televizního studia se řídí pokyny generálního ředitele České televize, jemuž je 
za činnost televizního studia odpovědný.  

ČLÁNEK VI 

ROZHODNÉ PŘEDPISY 

1. Česká televize vykonává svou činnost v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi 
a zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, oba ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i na základě dalších obecně závazných právních předpisů České 
republiky, zejm. zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, a zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, závazné pro Českou televizi a 
její zaměstnance, stanoví Kodex České televize. 

3. Vysílání programu České televize se řídí vysílacím schématem. Od vysílacího schématu se 
odvozuje výrobní úkol. Oba dokumenty schvaluje generální ředitel. Pravidla a postupy, které 
je třeba dodržovat při odbavování pořadů a při vlastním vysílání, stanoví příslušný provozní 
řád. 

4. Provozní řády, organizační řád, podpisový řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy České 
televize zásadní povahy jsou vydávány ve formě rozhodnutí generálního ředitele. Vedoucí 
zaměstnanci na prvním stupni řízení mohou v mezích svých pravomocí a po projednání 
s generálním ředitelem vydávat vnitřní předpisy ve formě opatření.  

Článek VII 

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE 

1. Česká televize jako právnická osoba hospodaří na svůj účet a odpovědnost s vlastním 
majetkem a svými finančními zdroji podle vnitřně stanovených pravidel v souladu s obecně 
platnými právními předpisy a požadavky práva Evropských společenství na transparentnost 
finančních vztahů veřejnoprávních subjektů. Česká televize zodpovídá za účelné a hospodárné 
využívání svých finančních zdrojů a majetku. 

2. Finančními zdroji České televize jsou zejména: 

a. příjmy z televizních poplatků, vybíraných dle zákona o rozhlasových a televizních 
poplatcích,  

b. příjmy z vlastní podnikatelské činnosti, která souvisí s předmětem činnosti České 
televize a která nesmí ohrozit její úkoly. 

Česká televize v souladu se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích vede evidenci 
poplatníků televizního poplatku a domáhá se svého práva úhrady televizního poplatku. 

3. Česká televize sestavuje rozpočet a rozepisuje plány pro organizační útvary na kalendářní rok. 
Do doby schválení rozpočtu Radou ČT hospodaří podle svého dlouhodobého plánu 
ekonomického rozvoje. Příjmy z podnikatelské činnosti může použít pouze k financování 
činností stanovených zákonem o České televizi. 



4. Samostatnou kapitolou rozpočtu České televize je rozpočet Rady České televize, z něhož se 
hradí náklady spojené s činností Rady a její Dozorčí komise. 

5. Česká televize účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a 
prováděcími předpisy a s Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace). Česká televize vede 
účetnictví tak, aby umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním 
veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících 
s podnikatelskou činností. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování 
k jednotlivým činnostem stanoví interní předpisy České televize (tzv. „Účetní standardy České 
televize“). 

6. Průběžnou kontrolou hospodaření České televize je ve smyslu zákona o ČT pověřena Dozorčí 
komise, poradní orgán Rady České televize. Ze své činnosti se Dozorčí komise odpovídá Radě 
České televize. 

7. Účetní závěrka České televize za kalendářní rok musí být ověřena nezávislým auditorem.  

Článek VIII 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM 

1. Česká televize plní informační povinnosti uložené jí obecně závaznými právními předpisy, 
včetně povinnosti poskytovat údaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Statut České televize, Kodex České televize a svoji organizační strukturu uveřejňuje Česká 
televize na svých internetových stránkách. 

3. Česká televize je oprávněna chránit své duševní vlastnictví a obchodní tajemství.  

Článek IX 

ZMĚNY STATUTU ČESKÉ TELEVIZE 

V případě potřeby změny Statutu České televize předloží generální ředitel Radě České 
televize ke schválení návrh změn. Změna Statutu je účinná okamžikem schválení Radou 
České televize, jestliže Rada neurčí pozdější termín účinnosti této změny. Generální ředitel 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti změn Statutu zabezpečí uveřejnění úplného a 
aktuálního znění tohoto dokumentu.  

Článek X 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zrušuje se Statut České televize ze dne 16. 5. 2007. 

2. Tento Statut České televize byl schválen Radou České televize a nabývá účinnosti dne 
19. 9. 2007. Dne 3. 6. 2009 schválila Rada České televize na návrh generálního ředitele změnu 
Statutu České televize spočívající v novém znění Čl. III.4 tohoto dokumentu. Toto nové znění 
Statutu České televize nabylo účinnosti okamžikem schválení Radou České televize.“ 

 
 
 



Příloha č. 3: Odůvodnění M. Uhdeho k usnesení č. 100/09/09 
 

Odůvodnění: 
Skutečnost, že generální ředitel České televize Jiří Janeček připustil,, aby sdělovací prostředek veřejné 
služby vysílal rasově štvavý podnět proti určité skupině spoluobčanů, byť i jen jednou, dokládá, že 
není způsobilý řídit svěřenou instituci. Neobstojí vysvětlení, že mu vysílání štvavého volebního spotu 
ukládá zákon. Rada České televize sice nemůže s konečnou platností posoudit, zda tím porušil zákon 
větší právní síly, to jest Ústavu České republiky, a měl by tudíž být odvolán, zároveň však Rada 
nemíní čekat na případný soudní výrok. Zastává názor, že ani platný zákon neospravedlní jednání 
porušující základní lidská práva. 


