
Zápis ze 3. jednání Rady České televize ze dne 8. 2. 2012   
 
Přítomni: A. Bajaja, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný, R. Kühn, J. Kratochvíl, 
R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, M. Uhde, J. Závozda 
Omluveni: I. Satrapa 
Sekretariát Rady ČT: J. Gabrielová, T. Machková 
Předsedající: M. Uhde 
Hosté: M. Cimirot, J. Staněk 
 
Program jednání:   
 

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Statut ČT 
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 35/3/12: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (12:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 36/3/12: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Jankovec a J. Kratochvíl a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 37/3/12: Rada žádá generálního ředitele o postoupení informací o všech soudních a 
správních řízeních, která Česká televize vedla v roce 2011 nejen s Radou pro rozhlasové a 
televizní vysílání, panu R. Mezuláníkovi. (12:1:0) 
 
Usnesení č. 38/3/12: Rada žádá generálního ředitele o postoupení materiálu, ve kterém bude 
zapracována změna metodiky výběrových řízení, zejména v oblasti průzkumu aktuálních cen na 
trhu, možnosti pořízení předmětu nákupu zboží a technologie od výrobců a archivace informací o 
rešerších nejvýhodnějšího nákupu v termínu do 28. 3. 2012. (13:0:0) 

 
Usnesení č. 39/3/12: Rada schvaluje na základě žádosti generálního ředitele prodloužení termínu 
dodání materiálu Vzdělávání ve vysílání ČT. Termín: 20. 2. 2012. (12:0:1) 
 

  Přílohou tohoto usnesení je odlišné stanovisko pana R. Mezuláníka. 
 

Usnesení č. 40/3/12: Rada schvaluje návrhy pana J. Prokeše na doplnění harmonogramu plnění 
usnesení, předložené na dnešním jednání. Tyto návrhy na doplnění jsou přílohou č. 2 tohoto 
zápisu. (13:0:0)  
 
Usnesení č. 41/3/12: Rada bere na vědomí harmonogram předkládání materiálů postoupený 
Radě generálním ředitelem a prodlužuje termín pro zaslání připomínek k tomuto materiálu na 
sekretariát Rady ČT do 15. 2. 2012. Harmonogram plnění usnesení po zapracování připomínek 
bude projednávat Rada na svém jednání dne 22. 2. 2012. (13:0:0)  
 
Usnesení č. 42/3/12: Rada bere na vědomí informaci M. Uhdeho, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání Rady. (12:1:0) 

 
 
 
 



4) Informace GŘ 
Finanční a provozní ředitel informoval Radu o: 

- ukončení pracovního poměru bývalého provozního ředitele V. Karmazína 
- předloženém návrhu na změnu materiálu Statut ČT 
- postupu ve věci zřizování Tvůrčích producentských skupin 
- nominacích pořadů České televize na ocenění.  

 
Průměrná mzda v ČT v roce 2011, odměny členům Rady ČT a Dozorčí komise od 1. 1. 2012 
 
Usnesení č. 43/3/12: Rada bere na vědomí informace o stanovení průměrné mzdy v ČT za rok 
2011, která činila 36 124,- 
Rada bere na vědomí informace k výpočtu výše odměn členům Rady v roce 2012. 
Rada v souladu s § 8b odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi, v platném znění, 
stanovuje odměny pro členy Dozorčí komise v roce 2012 takto: 
 
předseda  30 200,- 
místopředseda 25 200,- 
členové  22 500,- (13:0:0) 

 
5) Statut ČT  

Usnesení č. 44/3/12: 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, v platném znění a 
podle čl. IX. Statutu České televize v platném znění) návrh na změnu Statutu České televize, 
schváleného dne 19. 9. 2007, ve znění ze dne 3. 6. 2009: 

 
Článek III. 4, odst. 2 Statutu České televize se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:  
Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele ve smyslu § 9 odst. 6 zákona o ČT, do doby 
jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi v souladu s ustanovením § 9 odst. 
12 zákona, finanční a provozní ředitel (dále jen „zástupce generálního ředitele“). 

V ostatním zůstává znění Statutu České televize, schváleného Radou České televize dne 19. 9. 
2007, ve znění ze dne 30. 6. 2009, beze změny. 

Tato změna Statutu České televize nabývá účinnosti okamžikem schválení Radou České televize. 

Rada v souladu s § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi, v platném znění 
schvaluje na návrh generálního ředitele Statut ČT, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu.   

Usnesení č. 45/3/12: Generální ředitel předloží Radě písemné zdůvodnění návrhů na změnu 
Statutu v termínu do 17. 2. 2012. K dalším změnám Statutu České televize, schváleného Radou 
České televize dne 19. 9. 2007, ve znění schváleném Radou ČT dne 3. 6. 2009, navrženým 
generálním ředitelem, si Rada vyžádá stanovisko nezávislého odborníka a dokument bude 
projednávat na některém z následujících jednání. (13:0:0) 

 
6) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 46/3/12: Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise Rady ČT, přijatá formou 
hlasování per rollam dne 3. 2. 2012. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 47/3/12: Rada bere na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí komise za 4. čtvrtletí roku 
2011. (13:0:0) 

 
7) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 48/3/12: Rada bere na vědomí informace M. Uhdeho o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz. příloha č.1 zápisu). (13:0:0) 
 
Usnesení č. 49/3/12: Rada schvaluje úpravu Pravidel pro vyřizování podnětů a stížností. 
 (viz.příloha č. 4 zápisu). (13:0:0) 

 
 
 



8) Různé 
 
Program 4. jednání Rady ČT, které se uskuteční 22. února 2012 od 13:00 hodin v Café 
restaurantu: 
 
 
• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
•    Informace GŘ 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 

Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 

 
 
 

 
 
 

Přílohy: 
1) Přehled stížností a podnětů 
2) Harmonogram plnění usnesení – návrhy pana J. Prokeše 
3) Statut ČT 
4) Pravidla pro vyřizování stížností a podnětů 
5) Stanovisko pana R. Mezuláníka k usnesení č. 39/3/12 

 
Ověřovatelé zápisu: M. Jankovec a J. Kratochvíl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 
 

Stav řešení stížností a podn ětů ke dni 8. 2. 2012 

čj Datum 
doručení Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ k vyjádření 

datum předání   doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 8. 2. 2012 

481/11 25.1.2012 V. Hendrych 

 
nesouhlas s 
odpovědí RČT; 
stížnost na pořad 
"Studio 24" z 
14.9.2011 VO   

  

odpověď RČT 

35/12 16.1.2012 J. Jedlička 

 
stížnost na průběh 
výběrových řízení     

  
odpověď RČT 

43/12 26.1.2012 V. Dvořák 

stížnost na pořad 
"Kolaborovali s 
nacisty" VO   

  
 
odpověď RČT 
+ předáno GŘ 
k vyřízení 

45/12 20.1.2012 J. Smejkal 

 
stížnost na 
používání výrazu 
"Čechy"     

  

odpověď RČT 

47/12 24.1.2012 

J. Koubek, 
starosta MČ 
Praha - Libuš 

 
informace o 
přijatém usnesení 
týkajícím se pořadu 
"168 hodin"     

  

odpověď RČT 

50/12 26.1.2012 
K. Kalistová; 
RRTV 

 
analytické výstupy 
týkající se ČT     

  
odpověď RČT 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjád ření 

          

 
 
 
 
68/11 

 
 
 
 
27.10.2011 J. Vašíček 

 
žádost o narovnání 
porušení licenčních 
podmínek 

  

 
 
 
 
24.11.2011 

    

177/11 8.4.2011 J. Šindar 

 
stížnost na postup 
vedení 
Programového 
okruhu ČT2   

24.5.2011 
9. 2. 2012 7.6.2011   

182/11 21.4.2011 

R. Houska;  
právní 
zastoupení M. 
Kis 

stížnost na člena 
redakce pořadu 
"Reportéři ČT"   3.5.2011 24.5.2011   



189/11 20.4.2011 J. Pavlata 

 
stížnost na porušení 
autorských práv 
Českou televizí - 
"Případ pro 
ombudsmana"   3.5.2011 11.5.2011   

213/11 18.5.2011 

 
O. 
Sommerová, P. 
Kaňka; FITES, 
ARAS 

 
stížnost na porušení 
autorských práv 
Českou televizí - 
"Případ pro 
ombudsmana"   24.5.2011 

 
 
 
 
 
13.7.2011   

49/12 25.1.2012 

O. 
Sommerová, 
FITES; L. 
Václavová, 
ARAS 

žádost o informace 
ve věci cyklu 
"Případ pro 
ombudsmana"   9.2.2012 

  

  

406/11 30.8.2011 M. Beran 

 
stížnost na mylné 
informování o 
projektu záchrany 
antilopy Derbyho v 
Senegalu VO 21.9.2011     

434/11 10.1.2011 

 
A. Schubert; 
obec Modrava 

 
nesouhlas se  
stanoviskem GŘ; 
stížnost na 
nevyváženost 
zpravodajských a 
publicistických  
pořadů České 
televize k tématu 
Národní park 
Šumava   26.1.2012     

462/11 19.1.2012 M. Hoření 

 
nesouhlas s 
vyjádřením GŘ, 
žádost o vysílání 
dokumentu 
"Svědomí hrdinů"   26.1.2012     

533/11 22.1.2012 P.Meisl 

nesouhlas s 
odpovědí RČT; 
stížnost na způsob 
vymáhání 
televizních poplatků   9.2.2012 

  

  

542/11 3.10.2011 

 
K. Kalistová; 
RRTV 

postoupení stížnosti 
pana J. Dvořáčka   24.11.2011 

  
  

547/11 17.10.2011 M. Ouředník 

 
žádost o informace 
ohledně 
plánovaného 
zrušení pořadu 
"Večerníček"   24.11.2011 

  

  

 
550/11 
k č.j. 
504/10 20.10.2011 A. Kopecká 

žádost o zajištění 
kvalitního vysílání k 
výročí 28. října   24.11.2011 

  

  



555/11 24.10.2011 J. Tetenka 

 
stížnost na reklamu 
v pořadu 
"Všechnopárty" z 
21. 10. 2011   24.11.2011 

  

  

556/11 25.10.2011 J. Balík 

 
poděkování a 
podnět k vysílání 
ČT o světovém dni 
mládeže   24.11.2011 

  

  

557/11 25.10.2011 P. Píža 

 
stížnost na hlasitost 
reklamy   24.11.2011 

  
  

558/11 26.10.2011 M. Březina 

 
stížnost na kvalitu 
skrytých titulků   24.11.2011 

  
  

559/11 26.10.2011 Z. Zimlová 

 
stížnost na pořad 
Hyde park" z  25. 
10. 2011 VO 24.11.2011 

  

  

560/11 27.10.2011 V. Tvardek 

 
stížnost na pořad 
"Události" z 22. 10. 
2011 VO 24.11.2011 

  

  

561/11 27.10.2011 I. Bubeník 

 
stížnost na pořad 
"Studio 6" VO 24.11.2011 

  
  

562/11 27.10.2011 A. Benešová 

 
stížnost na výběr 
informací 
vysílaných na ČT   24.11.2011 

  

  

563/11 27.10.2011 

S. Štech; 
Univerzita 
Karlova v 
Praze 

 
žádost o zlepšení 
mediálního servisu 
ze strany České 
televize   24.11.2011 

  

  

565/11 31.10.2011 

 
F. Šedivý; 
Konfederace 
politických 
vězňů 

 
stížnost na článek 
na webu ČT24 VO 24.11.2011 

  

  

566/11 31.10.2011 V. Hendrych 

 
stížnost na pořad 
"Události" ze 17. 10. 
2011 VO 24.11.2011 

  

  

567/11 31.10.2011 J. Ježek 

 
stížnost na 
neodvysílání finále 
souboje Petry 
Kvitové   24.11.2011 

  

  

568/11 31.10.2011 P. Sodomka 

 
stížnost na skrytou 
reklamu v pořadu 
"Rande s fyzikou"   24.11.2011 

  

  

570/11 31.10.2011 M. Pfeffer 

 
stížnost na vysílání 
reklamy na ČT   24.11.2011 

  
  



587/11 1.11.2011 P. Sedláček 

 
stížnost na pořad 
"Interview ČT24" z 
9. 6. 2011 VO 24.11.2011 

  

  

588/11 3.11.2011 M. Kovář 

 
stížnost na 
používání 
nespisovné Češtiny   24.11.2011 

  

  

589/11 3.11.2011 J. Balík 

 
stížnost na 
neinformování ČT o 
setkání s papežem 
Benediktem XVI.   24.11.2011 

  

  

592/11 3.11.2011 J. Baltus 

 
stížnost na vysílání 
ČT1 dne 2. 11. 
2011   24.11.2011 

  

  

593/11 2.12.2011 V. Jícha 

 
podnět k vysílání 
ČT   12.1.2012 

  
  

599/11 7.11.2011 J. Fiala 

 
stížnost na vysílání 
reklam s obsahem 
násilí    15.12.2011 

  

  

600/11 8.11.2011 

P. Pilecký v 
zastoupení J. 
Hradce 

 
žádost pana J. 
Hradce o 
vysvětlení, proč 
není propláceno 
užití jeho hudebních 
děl   15.12.2011 

  

  

601/11 15.12.2011 M. Jiříková 

 
stížnost na pořad 
"Události v 
regionech (Praha)" VO 15.12.2011 

  

  

602/11 8.11.2011 J. Dvořáková 

 
stížnost na zrušení 
pořadu "A-Z kvíz"   15.12.2011 

  
  

603/11 9.11.2011 V. Hendrych 

 
stížnost na 
informace vysílané 
na ČT24 dne 1. 11. 
2011 VO 15.12.2011 

  

  

606/11 11.11.2011 J. Kalabus 

 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po Česku" VO 15.12.2011 

  
  

607/11 13.11.2011 D. Knecht 

 
stížnost na vysílání 
reklamy na ČT   15.12.2011 

  
  

626/11 16.11.2011 

 
J. Březina v 
zastoupení J. 
Veverky 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
17. 10. 2011 VO 15.12.2011 

  

  

630/11 18.11.2011 V. Janata 

 
stížnost na 
redaktora ČT D. 
Havlíka VO 15.12.2011 

  

  



631/11 18.11.2011 M. Vojtíšek 

 
stížnost na 
redaktora ČT D. 
Havlíka VO 15.12.2011 

  

  

632/11 18.11.2011 J. Dundáček 

 
stížnost na reklamu, 
vysílanou na ČT   15.12.2011 

  
  

633/11 18.11.2011 
V. 
Chaloupková 

 
stížnost na obsah a 
formu vysílání ČT   15.12.2011 

  
  

640/11 24.11.2011 
V.a M. 
Polívkovi 

 
stížnost na pořad 
"Pološero" z 1. 11. 
2011   12.1.2012 

  

  

641/11 21.11.2011 J. Žemla 

 
žádost o zařazování 
produkce 
Filharmonie Brno do 
vysílání ČT   12.1.2012 

  

  

646/11 29.11.2011 J. Kývala 

 
stížnost na 
vyjadřování 
pracovníků České 
televize   12.1.2012 

  

  

647/11 30.11.2011 R. Černý 

 
stížnost na 
nečinnost 
generálního ředitele 
ČT   12.1.2012 

  

  

668/11 2.12.2011 S. Šmídek 

 
stížnost na kvalitu 
vysílaných pořadů a 
odbývání diváckých 
podnětů ze strany 
ČT   12.1.2012 

  

  

02/12 
10.12. 
2011 Z. Jemelík 

 
stížnost na 
ovlivňování 
rozhodování justice 
prostřednictvím 
České televize   12.1.2012 

  

  

03/12 12.12.2011 V. Hendrych 

 
stížnost na pořad 
"Tah s dámou" z 26. 
11. 2011 VO 12.1.2012 

  

  

05/12 14.12.2011 

 
K. Kalistová; 
RRTV 

postoupení stížností 
P. Uhla a A. 
Šabatové   12.1.2012 

  
  

06/12 15.12.2011 F. Bařina 

 
stížnost na hlasitost 
vysílaných reklam   12.1.2012 

  
  

07/12 18.12.2011 V. Hála 

 
stížnost na 
neodvysílání pořadu 
"Večerníček"   12.1.2012 

  

  

08/12 20.12.2011 H. Hozáková 

stížnost na 
programovou 
skladbu ČT   12.1.2012 

  
  



09/12 21.12.2011 B. Vraniak 

 
stížnost na vysílaný 
přenos pohřbu V. 
Havla   12.1.2012 

  

  

10/12 22.12.2011 

 
K. Kalistová; 
RRTV 

postoupení stížností 
na pořad "Studio 
Kamarád"   12.1.2012 

  
  

11/12 22.12.2011 

 
V. Křístek; 
Rada 
Inženýrské 
akademie 
České 
republiky 

stížnost na 
vyjadřování 
moderátorů ČT   12.1.2012 

  

  

15/12 30.12.2011 J. Kanioková 

 
stížnost na 
neobjektivitu 
vysílání ČT v 
souvislosti s 
přenosem zpráv o 
úmrtí  
V. Havla VO 12.1.2012 

  

  

17/12 30.12.2011 S. Trávníček 

 
stížnost na hlasitost 
znělek a podbarvení 
ve vysílání ČT   12.1.2012 

  

  

18/12 30.12.2011 E. Vlček 

 
stížnost na 
zpravodajství ČT   12.1.2012 

  
  

19/12 30.12.2011 M. Klár 

 
stížnost na 
zpravodajství ČT   12.1.2012 

  
  

20/12 4.1.2012 J. Bondy 

 
stížnost na 
zpravodajství ČT   12.1.2012 

  
  

21/12 3.1.2012 J. Michna 

 
stížnost na vysílání 
ČT k úmrtí V. Havla   13.1.2012 

  
  

23/12 2.1.2012 P. Tichý 

 
stížnost na skladbu 
programu ČT o 
státních svátcích   12.1.2012 

  

  

25/12 4.1.2012 K. J. Pálka 

 
stížnost na 
nevysílání přenosů 
z ženské ligy 
házené na 
programu ČT4   12.1.2012 

  

  

29/12 10.1.2012 

 
A. Dvořáková; 
Český klub 
ohluchlých 

 
žádost o intervenci 
u GŘ ve věci 
skrytých titulků   26.1.2012 

  

  



31/12 13.1.2012 A. Kraus 

 
žádost o informaci 
ohledně honorářů 
účinkujících pořadu 
"Atlet roku"   26.1.2012 

  

  

32/12 15.1.2012 J. Karásková 

 
stížnost na 
neobjektivitu 
zpravodajství ČT VO 26.1.2012 

  

  

30/12 11.1.2012 

 
I. Kyzourová; 
Kancelář 
prezidenta 
republiky - 
Odbor 
památkové 
péče 

stížnost na pořad  
"Z metropole" ze 
7.1.2012 VO 9.2.2012 

  

  

46/12 22.1.2012 M. Paukert 

 
stížnost na Václava 
Moravce VO 9.2.2012 

  
  

48/12 24.1.2012 

R. Maleček; 
zastoupení P. 
Wolfa 

stížnost na reportáž 
uvedenou ve 
zpravodajství ČT 1  
dne 16.1.2012 VO 9.2.2012 

  

  

51/12 26.1.2012 S. Vacek 

 
žádost o prověření 
transparentnosti 
nákupů nezávislých 
děl   9.2.2012 

  

  

52/12 28.1.2012 M. Knížák 

 
stížnost na pořad 
"Hyde park" z 
20.1.2012 VO 9.2.2012     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 – Harmonogram plnění usnesení - doplnění navržená J. Prokešem 
 

• Kvalitativní vyhodnocení funkce programového manuálu – duben 2012 
• Informace o činnosti útvaru obchodu a marketingu – červen 2012 
• Informace o činnosti úseku vývoje programových formátů – červen 2012 
• Zpráva o vymáhání televizních poplatků – srpen 2012 
• Plnění plánu investic – září 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 3 – Statut České televize 
 

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. 
o  

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 § 9 odst. 6 zákona o ČT, do doby 
jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi v souladu s ustanovením § 9 odst. 
12 zákona finanční a provozní ředitel (dále jen „zástupce generálního ředitele“). 

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 19. 9. 2007, ve znění ze dne 3. 6. 2009. 

2. Tento Statut České televize byl schválen Radou České televize a nabývá účinnosti dnem 8. 2. 
2012.  



Příloha č. 4 – Pravidla pro vyřizování stížností a podnětů 

 

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ 
 
 
1.  Základní koncepce vyřizování podnětů a stížností 
 
1.1 Vyřizování podn ětů a stížností je jedním z významných bod ů činnosti Rady ČT ve vztahu ke 
koncesionářům. Jako zpětná vazba upozorňují na skutečné či domnělé chyby či přehmaty ve vysílání 
ČT, jejich bezodkladné a zejména kompetentní vyřízení je povinností Rady ČT jako kontrolního 
orgánu a ovlivňuje důvěryhodnost a respekt Rady ČT. 

 
1.2 Podle charakteru stížností a podn ětů je Rada ČT buď vyřizuje sama , vyžádá si vyjádření od 
GŘ ČT, případně předá GŘ ke konečnému vyřízení. 
 
1.3 Agenda podn ětů a stížností je v kompetenci a zodpov ědnosti p ředsedy Rady ČT, který je 
zodpovědný za veškeré výstupy této agendy. Pracovní skupina z členů Rady ČT je tvořena ad hoc 
podle témat podnětů a stížností. V souladu s  Jednacím řádem Rady ČT mají ostatní členové Rady ČT 
možnost vyjádřit se k odpovědím v průběhu 48 hodin. 
 
1.4 Evidenci a archív došlých podn ětů a stížností , stejně jako evidenci a archív odpovědí na 
podněty a stížnosti spravuje sekretariát Rady ČT ve vzájemné zastupitelnosti J. Gabrielové a T. 
Machkové. 
 
1.5 Dopisy, které nebudou obsahovat celé jméno, p říjmení a úplnou poštovní adresu 
stěžovatel ů, bude považovat Rada ČT za anonymní. Rada ČT se těmito dopisy nebude zabývat.  
 
 
2.  Zásady práce při vyřizování stížností či podnětů 
 
2.1 Předseda zodpov ědný za agendu  předkládá pravidelně Radě  
- výčet případů, které připravil k vyřízení bez rozpravy v Radě, v němž uvede jména podavatelů 
podnětů a názvy pořadů, jichž se podněty týkají  
- informuje o případech, kdy požádal GŘ o stanovisko, a o tom, zda své stanovisko již GŘ předložil 
 
2.2 Kopie všech dopis ů a návrh ů na odpov ědi Rady rozešle sekretariát Rady e-mailovou 
poštou všem členům Rady,  a to vždy nejpozději 48 hodin před jednáním Rady.  
 
2.3 Žádosti Rady o poskytnutí stanoviska G Ř podává sekretariát písemně s podpisem předsedy 
(místopředsedy) Rady. Ostatní korespondenci s ČT a ústní (telefonické) požadavky a dotazy na ČT 
vyřizuje tajemnice Rady (sekretariát). 
 
2.4 Všechny písemnosti, které jsou ur čeny adresát ům mimo ČT, podepisuje předseda nebo 
zodpovědný místopředseda Rady; text je psán jménem Rady ČT. 
 
2.5 Podn ět je postoupen jinému orgánu nebo jiné osob ě mimo ČT, je-li věc mimo působnost Rady 
ČT i mimo působnost ČT, o čemž tazatele uvědomí písemně.  

 
2.6 Každý člen Rady se m ůže seznámit s p říslušnou dokumentací  týkající se podnětu na 
sekretariátu Rady. Podle povahy věci zašle nebo vydá sekretariát členu Rady dokumentaci nebo její 
část. 
 
2.7 Odpov ědi na podn ěty zahrnuté do celkového usnesení s ústní informací  rozesílá sekretariát 
Rady stěžovatelům po uplynutí 48 hodin od přijetí usnesení Rady. Vznese-li člen Rady během 48 
hodin námitku, sekretariát odpověď neodešle a věc se vrátí k rozpravě na Radě k případné revokaci 
jejího rozhodnutí o tomto podnětu. Člen Rady, který zaslání odpovědi pozastavil, navrhne Radě jiné 
znění odpovědi či jiný postup. 
 



2.8 Stejn ě jako p ři hlasování o jiných usneseních se do zápisu o jedn ání Rady zaznamená nebo 
k zápisu dodatečně připojí odlišné stanovisko člena Rady (členů Rady), týkající se vyřízení podnětu. 
 
2.9 Předseda požádá Radu, aby podle ustanovení § 7 odstav ec 3 zákona o ČT vylou čila 
veřejnost  z části jednání, na němž se budou projednávat skutečnosti chráněné podle zvláštních 
právních předpisů, mj. zákona o ochraně osobních údajů; radu o to zejména požádá, mají-li se 
projednávat skutečnosti obsahující citlivé údaje ve smyslu ustanovení § 4 b/ zákona o ochraně 
osobních údajů, například údaje vypovídající o politických postojích, náboženství a filozofickém 
přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě osob, kterých se pořad týkal nebo 
které se na jeho tvorbě podílely nebo které podnět podaly. 
 
2.10 Při projednávání podn ětu, v n ěmž GŘ předkládal své stanovisko , ho může GŘ doplnit ústně, 
a to na svoji žádost nebo na žádost Rady či jejího předsedy. Při ústním doplnění stanoviska ho může 
zastoupit pracovník ČT nebo pracovníci ČT, kterého nebo které osobně určí.  
 
2.11 Vystoupení osob, které nejsou zam ěstnanci ČT, se při ústním projednávání podnětu 
nepřipouští, nerozhodne-li Rada hlasováním jinak. 
 
 
3. Typové dopisy – možné varianty vzorů odpovědí 
 
3.1 - stěžovateli je zaslán, pokud je stížnost postoupena ji né osob ě než GŘ: 
 
Vážený pane / vážená paní, 

děkujeme za Váš dopis ze dne ….. Působnost Rady České televize, také pokud jde o 
vyřizování stížností a dohled Rady nad úkoly veřejné služby České televize, určuje zákon č. 483/1991, 
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Váš podnět ale do této působnosti Rady nespadá, a 
nespadá ani do působnosti České televize a jejího generálního ředitele. Domníváme se, že by se 
Vaším podáním mohl zabývat …., na nějž se můžete případně obrátit. 
     S pozdravem 
 
3.2 - stěžovateli je zaslán v p řípadě stížností týkající se programové skladby apod. 
 
Vážený pane / vážená paní, 

děkujeme Vám za zájem o práci České televize a za dopis Radě České televize ze dne …. 
Zákon č. 483/1991, o České televizi, ve znění pozdějších předpisů stanoví působnost Rady. Rada 
České televize má za úkol jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize a vykonávat 
dohled nad plněním úkolů veřejné služby stanovených zákonem. Všechno ostatní, včetně programové 
skladby, spadá do pravomoci generálního ředitele České televize. Váš dopis proto postupujeme 
generálnímu řediteli České televize k přímému vyřízení. 
   Přejeme spokojenost u obrazovky České televize 
 
   S pozdravem 
  
 
3.3- stěžovateli je zaslán v p řípadě stížností týkajících se personalistiky apod. 
 
Vážený pane  / vážená paní, 

děkujeme Vám za Váš dopis ze dne ..…adresovaný Radě České televize. 
Zákon č. 483/1991, o České televizi, ve znění pozdějších předpisů stanoví působnost Rady. Rada 
České televize má za úkol jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize a vykonávat 
dohled nad plněním úkolů veřejné služby stanovených zákonem. Vše ostatní spadá do pravomoci 
generálního ředitele ČT. Váš dopis proto postupujeme generálnímu řediteli České televize k přímému 
vyřízení. 
 
   S pozdravem 
 
 
3.4 - stěžovateli je zaslán, když st ěžovatel Radu žádá, aby zasáhla do vytvá řeného po řadu  nebo 
do pořadu připraveného k vysílání (včetně repríz a dalších dílů seriálu), lze se odvolat na ustanovení   



§ 8 odst. 4 zák. o ČT. Použije se 3.3 a připojí se následující dvě věty:  
 

Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání televizních pořadů, uvádí 
zákon. Váš dopis chápeme jako podnět týkající se tvorby, a proto ho postupujeme generálnímu 
řediteli. 
 
3.5 - stěžovateli je zaslán v p řípadě, že se před vy řízením stížnosti požaduje stanovisko 
generálního ředitele nebo Rada p ředala stížnost generálnímu řediteli k vy řízení 
 
Vážený pane / paní / pánové,  

děkujeme za Váš dopis ze dne ….. Rada se jím zabývala na svém zasedání dne …. a 
vyžádala si stanovisko/ předala dopis k vyřízení generálního/mu ředitele/i  České televize. Po jeho 
obdržení se Rada k věci vrátí a Váš podnět posoudí.  
 
   S pozdravem  
 

 

 

 

 

Zpracoval 

Doc. PhDr. Milan Uhde 

předseda Rady ČT 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Odlišné stanovisko pana R. Mezuláníka k usnesení č. 39/3/12 
 
Vzhledem k tomu, že GŘ bez náležitého zd ůvodn ění nesplnil Usnesení Rady ČT z března 2011, 
považuji toto jednání za neomluvitelnou chybu, zvláště v tak důležité oblasti televizního vysílání 
veřejné služby a vyslovuji vážné znepokojení z takovéhoto jednání. Harmonogram jednání Rady a 
předkládaných materiálů, který Rada ČT v současné době teprve projednává, nemá žádný vliv na 
plnění již Radou přijatých Usnesení. V tomto případě se navíc jedná o každoroční pravidelnou zprávu 
týkající se Vzdělávání ve vysílání. 
 
Radek Mezuláník 
 
 


