
Zápis ze 16. jednání Rady České televize ze dne 7. 9. 2011  
 
Přítomni: A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl,  
R. Kühn, R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, M. Uhde, J. Závozda 
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová, J. Gabrielová 
Předsedající: M. Uhde 
Hosté: V. Karmazín, J. Staněk 
 
Program jednání:   
 

• Schválení programu jednání 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace statutárního zástupce GŘ 
• Volba generálního ředitele ČT  
• Hospodaření ČT za 1. pololetí 2011 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 207/16/11: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (14:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 208/16/11: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Brandejs a P. Koutný  
a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (14:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 209/16/11: 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. (14:0:0) 
 

4) Informace statutárního zástupce GŘ  
V. Karmazín informoval radu o: 
- jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byl přijat návrh zákona, který přesouvá 

reklamu na kanály ČT2 a ČT4 
- oceněních ČT 
- přijatém opatření vedení ČT k vyjádřeních managementu, týkajících se volby GŘ 
 

5) Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 
Výběrové řízení na generálního ředitele ČT – postup finálové volby dne 21. září 2011 
Dne 21. 9. 2011 se uskuteční finálová volba výběrového řízení na generálního ředitele ČT. 
Od 12:00 začne jednání rady a cca od 12.30 proběhnou veřejná slyšení kandidátů: 10 minut 
vlastní projev, 30 minut dotazy členů rady.  
Kandidáti budou vystupovat v abecedním pořadí. 
Vystoupení každého kandidáta na generálního ředitele na veřejném slyšení je podmínkou 
k účasti ve finálové volbě.  
 
Usnesení č. 210/16/11: Rada souhlasí se způsobem hlasování ve finálové volbě výběrového 
řízení na generálního ředitele ČT takto: 
Přímý způsob volby tajným hlasováním, vícekolový. 
 

Rada jmenuje volební komisi, která ověřuje platnost hlasovacích lístků, sčítá a oznamuje 
výsledky jednotlivých kol hlasování ve složení J. Presl, J. Brandejs a J.Pavlata.  



1.kolo hlasování:  
� každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří vzešli z volby dne 7. 9. 

2011 
� na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady označí nejvýše dvě jména křížkem 

v prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny  
� komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 
� do 2. kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 
� v případě rovnosti hlasů postupují do 2. kola kandidáti se shodným počtem hlasů 
 

 2. kolo hlasování 

� každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří vzešli z 1. kola hlasování 
� na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady označí nejvýše jedno jméno křížkem 

v prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny  
� komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 
� v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním ředitelem 
� v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, následuje 3. kolo hlasování, 

kterého se zúčastní 2 kandidáti z 2. kola    
� v případě rovnosti hlasů postupují do 3. kola všichni kandidáti z 2. kola 
 

3. kolo hlasování  

� každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů 
� na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady označí nejvýše jedno jméno křížkem 

v prázdném políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny  
� komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 
� v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním ředitelem 
� v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, bude se po technické 

přestávce celá finálová volba opakovat (nejvýše 2x) s tím, že vypadne vždy kandidát 
s nejnižším počtem hlasů v 1. kole hlasování.  

� Rada si vyhrazuje právo vyhlásit technickou přestávku 
 
1. opakování finálové volby 
pokud nevzejde GŘ, bude se celá finálová volba opakovat 
 
� Rada si vyhrazuje právo vyhlásit technickou přestávku 
 
2. opakování finálové volby 
pokud nevzejde GŘ, výběrové řízení se ruší.  
(15:0:0) 
 
Volba 5 kandidátů do finálové volby výběrového řízení na GŘ 
Usnesení č. 211/16/11: 
I) Rada schvaluje způsob hlasování takto: 

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 by se nerozhodlo do 5. kola včetně, postupují do finálového kola kandidáti 
vzešlí z 1. a 2. kola hlasování 
(15:0:0) 
 

Usnesení č. 212/16/11: Rada jmenuje volební komisi, která ověřuje platnost hlasovacích lístků, 
sčítá a oznamuje výsledky jednotlivých kol hlasování ve složení J. Presl, J. Brandejs a  
J. Pavlata. (15:0:0) 

 
Volební komise konstatovala, že v 1. kole hlasování bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích 
lístků. Po sečtení všech hlasů volební komise konstatovala, že jednotliví kandidáti obdrželi 
následující počet hlasů: 

Bakus Petr   0 
Bradáč Roman   7 
Dvořák Petr   12 
Fenič František   3 
Franc Jiří   1 
Glaser Lukáš   0 
Holý David   0 
Chudárek Hynek  8 
Klíma Michal   5 
Korol Michal   0 
Kouřim Tomáš   0 
Müllerová Alena  3 
Potužník Jiří F.   0 
Pekárek Radomír  0 
Pištěk Luděk   0 
Prorok Roman   0 
Rakouš Vratislav  0 
Senjuk Rostislav  0 
Slavíková Nataša  0 
Soukup Petr   4 



Svoboda Jan   7 
Šíma Milan   0 
Šimek Radomír   8 
Škopková Jana   4 
Štědroň Radoslav  0 
Uher Jiří   2 
Vadas Martin   2 
Vávra Jan   2 
Vaněk Stanislav  0 
Vít Jan    1 
Vyčítal Jan   0 
Zamazal Odřej   0 
 
Do finálové volby postupují tito kandidáti: 
Dvořák Petr 
Chudárek Hynek 
Šimek Radomír 
 
Do 2. kola hlasování postupují tito kandidáti: 
Bradáč Roman 
Klíma Michal 
Svoboda Jan 
 

Volební komise konstatovala, že ve 2. kole hlasování bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích 
lístků. Po sečtení všech hlasů volební komise konstatovala, že jednotliví kandidáti obdrželi 
následující počet hlasů: 

Bradáč Roman   10 
Klíma Michal   6 
Svoboda Jan   11 
 
Do finálové volby postupují tito kandidáti: 
Bradáč Roman 
Svoboda Jan 
 

Usnesení č. 213/16/11: Rada konstatuje, že do finálové volby výběrového řízení na generálního 
ředitele ČT postupuje Bradáč Roman, Dvořák Petr, Chudárek Hynek, Svoboda Jan, Šimek 
Radomír. (15:0:0) 

 
 

6) Hospodaření ČT v 1. pololetí 2011 
Usnesení č. 214/16/11: Rada bere na vědomí Komentář DK ke zprávě o výsledku hospodaření 
České televize za 1. pololetí 2011. Rada doporučuje GŘ (statutárnímu zástupci GŘ) přijmout 
nápravná opatření, která nejsou plněna v souladu s plánem hospodářské činnosti na rok 2011. 
(5:0:10) Toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 215/16/11: Rada bere na vědomí Komentář DK ke zprávě o výsledku hospodaření 
České televize za 1. pololetí 2011 a ztotožňuje se s jeho závěry. Rada považuje za nezbytné 
urychlit čerpání plánem stanovených investičních prostředků. Rada vyjadřuje znepokojení nad 
pokračujícím nárůstem zásob, resp. nerealizovaných pořadů. (5:0:10) Toto usnesení nebylo 
přijato 
 
Usnesení č. 216/16/11: Rada bere na vědomí Komentář DK ke zprávě o výsledku hospodaření 
České televize za 1. pololetí 2011. (10:0:5) 
 
 



7) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 217/16/11: Rada bere na vědomí informace M. Uhdeho o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha). (15:0:0) 
 

8) Různé 
a) Rada obdržela materiál Bilance 8 let vysílání ČT. Prezentace k tomuto materiálu se 

uskuteční dne 5.10. v rámci jednání Rady. 
b) M. Uhde informoval o stížnosti J. Pavlaty, týkající se postupu při zařazování cyklu „Případ 

pro ombudsmana“ do vysílání ČT. 
c) J. Dědič informoval, že do příštího jednání Rady předloží pracovní skupina pověřená Radou 

usnesením č. 156/13/11 ve složení  Jan Prokeš, Jan Brandejs, Jaroslav Dědič, Dana Eklová a 
Radek Mezuláník návrh nové manažerské smlouvy a nových kritérií hodnocení GŘ.  

d) Předběžný program 17. jednání Rady ČT, které se uskuteční dne 21. září od 12:00: 
• Schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Výběrové řízení na GŘ 
• Různé 
 
 
 

  Doc. PhDr. Milan Uhde 
       předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Brandejs, P. Koutný 



 
Příloha č. 1 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 7. 9. 2011 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 7. 9. 2011 

481/10 1.11.2010 

 
V. Klouda,  
P. Herman; 
PASSERINVEST 
GROUP, a. s. 

stížnost na pořad  
"Nedej se" z 1. 11. 2010 VO 2.11.2010 11.5.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

19/11 7.1.2011 

 
P. Kaňka; 
ARAS, I. Biel; 
FITES 

 
nesouhlas s 
informacemi J. Janečka 
uvedenými dne 8.12. 
2010 na jednání Rady 
ČT    

 
10.1.2011 
12.1.2011– 
žádost o 
stanovisko 
Etického 
panelu 

7.6.2011 
10.3.2011 
–  
obdržení  
stanoviska 
Etického 
panelu 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

81/11 17.2.2011 J. Stefan 

 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z  14. 2. 
2011 VO 22.2.2011 3.6.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

404/11 29.8.2011 

 
Van Phpitbis Lin;  
Vietnamské  
velvyslanectví 

žádost o setkání se 
členy  
Rady České televize       odpověď RČT 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

39/09 26.7.2011 V. Vanžura 

žádost o informování 
ohledně přijetí opatření 
GŘ ve věci - stížnost na 
pořad "Ta naše povaha 
Česká"   9.8.2011     

84/11 17.2.2011 J. Pavlíček 
 
stížnost na pořad "Pokr" VO 22.2.2011 14.7.2011   

136/11 16.3.2011 

 
D. Kotris; 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

 
stížnost na informování 
České televize o sporu 
vedeném mezi "Diag 
Human SE" a Českou 
republikou VO 22.3.2011 14.7.2011   

177/11 8.4.2011 J. Šindar 

 
stížnost na postup 
vedení Programového 
okruhu ČT2   24.5.2011 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 postup při 
zařazování cyklu 
"Případ pro 
ombudsmana" do 
vysílání ČT   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   

212/11 18.5.2011 Z. Valenta 

 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 12. 5. 2011 VO 24.5.2011 

  
  

230/11 20.5.2011 H. M. Levanti 

 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" ze dne 12. 5. 
2011 VO 11.7.2011     

305/11 17.6.2011 S. Jálová 

 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" ze dne 12. 5. 
2011 VO 11.7.2011     

217/11 19.5.2011 K. Dobiáš 

 
stížnost na nefunkčnost 
oddělení pro výběr 
koncesionářských 
poplatků ČT   9.8.2011     

297/11 13.6.2011 P. Kozák 

 
žádost o změnu 
koncepce informování o 
sexualitě    11.7.2011     

308/11 21.6.2011 M. Škultéty 

 
stížnost na provádění 
castingů na vědomostní 
soutěž "Vysoká hra"   11.7.2011 24.8.2011   

310/11 21.6.2011 V. Růžičková 

 
stížnost na neobjektivitu 
a nevyváženost vysílání 
ČT VO 11.7.2011     

326/11 22.6.2011 V. Mališ 

 
stížnost na porušování 
licenčních smluv 
Českou televizí   11.7.2011     

329/11 26.3.2011 J. Salinka 

 
stížnost na vyváženost a 
objektivitu 
zpravodajství ČT24 VO 11.7.2011     

330/11 25.6.2011 I. Pohořelý 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "168 hodin"   11.7.2011 24.8.2011   



331/11 26.6.2011 M. Kozák 

 
nespokojenost s 
vysíláním ČT VO 11.7.2011     

343/11 4.7.2011 M. Hoření 

 
stížnost na nepřesný 
název uvedený ve 
zpravodajství ČT24   9.8.2011     

345/11 12.7.2011 

 
I. Ritschelová;  
Český statistický 
úřad 

stížnost na pořad 
"Události, komentáře" z 
29.5.2011 VO 9.8.2011 24.8.2011   

352/11 20.7.2011 P. Petera 

 
stížnost na porušení 
licenčních podmínek   9.8.2011     

353/11 21.7.2011 
V. Mencl; PS 
PČR 

 
postoupení stížnosti P. 
Nováka;  
stížnost na 
programovou skladbu 
ČT   9.8.2011     

362/11 22.7.2011 R. Kotrba 

 
stížnost na moderátorku 
ČT24 B. Kroužkovou VO 9.8.2011 24.8.2011   

363/11 26.7.2011 Z. Macoun 

 
stížnost na pořad 
"Události" a "Události, 
komentáře" z 11. 7. 
2011 VO 9.8.2011     

364/11 26.7.2011 T. Bubeník 

 
žádost o poskytnutí 
informací ohledně 
platby koncesionář. 
poplatků   9.8.2011     

371/11 29.7.2011 A. Haisová 

 
stížnost na pořad 
"Události v regionech 
plus (Brno)" a "Události 
v regionech (Brno)" z 
19. 7. 2011 VO 9.8.2011     

72/11; 
141/11 13.7.2011 J. Krejčík 

 
nesouhlas s postupem 
ČT ve věci; stížnost na 
zkreslené informace 
vysílané 
prostřednictvím ČT   23.8.2011 

  

  

142/11 10.8.2011 J. Krejčík 

 
dotaz na údajnou 
zásobu scénářů ČT   23.8.2011 

  

  
 
 
 
 
 


