
Zápis z 18. jednání Rady České televize ze dne 5. 10. 2011  
 
Přítomni: A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl,  
R. Kühn, R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Prokeš, I. Satrapa, M. Uhde  
Omluveni:  R. Kühn, J. Presl 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová, J. Gabrielová 
Předsedající: M. Uhde 
Hosté: P. Dvořák 
 
Program jednání:   

• Schválení programu jednání 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Manažerská smlouva GŘ 
• Vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí 2011 
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 223/18/11: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 224/18/11: Rada volí návrhovou komisi ve složení R. Mezuláník a J. Prokeš 
a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Rada obdržela v termínu Informace o stavu a rozvoji ČT24 za rok 2010. Tento materiál se bude 
projednávat na jednání Rady dne 2. 11. 2011. Zprávu a návrh na usnesení předloží J. Dědič. 
 
Rada dále obdržela v termínu Analýzu pořadů aktuální publicistiky za rok 2010. Tento materiál 
se také bude projednávat na jednání dne 2. 11. 2011. Zprávu a návrh na usnesení předloží D. 
Eklová.   
 
Usnesení č. 225/18/11: 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. (13:0:0) 
 

4) Informace GŘ 
P. Dvořák informoval Radu o: 
- jmenování Zdeňka Šámala Výkonným ředitelem ČT24 
- jmenování Milana Cimirota Finančním ředitelem 
- jmenování Milana Fridricha Ředitelem programových okruhů  
 

5) Manažerská smlouva GŘ 
Usnesení č. 226/18/11: Rada schvaluje Dohodu o sjednaných pracovních podmínkách 
generálního ředitele nabývající účinnosti dne 1. října 2011. 
Rada schvaluje kritéria pro přiznání pohyblivé složky mzdy generálního ředitele České televize 
takto:  
a) hospodářské výsledky ČT, zejména: 

− vyrovnané hospodaření,  
− dodržování plánovaného rozpočtu i jednotlivých plánovaných ukazatelů, zejména v 

oblasti provozních a mzdových nákladů 



b) úroveň televizního vysílání ČT, zejména: 
− kvalita programové nabídky, 
− posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu ČR 

c) manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména: 
− dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT,  
− komunikace s Radou ČT a plnění jejích usnesení,  
− komunikace s veřejností,  
− plnění strategických plánů a realizace pozitivních restrukturalizačních změn,  
− kvalita manažerských rozhodnutí,  
− kvalita kontrolních procesů a činností.  

 
Výše uvedená kritéria budou sledována v průběhu kalendářního roku Radou ČT s tím, že 
konkrétní výši bonusu (bude-li přiznán) určí Rada ČT usnesením po předchozím jednání se 
zaměstnancem.  
 
Roční bonus zaměstnance je nenárokový – vyhodnocení splnění kritérií závisí na výlučné úvaze 
Rady ČT. Přiznání ročního bonusu za určitý rok neznamená právo zaměstnance na roční bonus 
za další období nebo na bonus v určité výši.  
 
Vyhodnocení kritérií a určení výše ročního bonusu provede Rada ČT tak, aby byl roční bonus 
(bude-li přiznán) vyplacen zaměstnanci nejpozději do konce června následujícího kalendářního 
roku.  
 
V případě splnění mimořádného úkolu významného pro další rozvoj ČT, případně pokud dojde 
k jinému mimořádnému přínosu ze strany zaměstnance, může Rada ČT přiznat zaměstnanci 
mimořádnou odměnu ve výši určené Radou ČT. 
(13:0:0) 

 
6) Vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí 2011 

Usnesení č. 227/18/11: Rada obdržela v termínu Zprávu o vymáhání televizních poplatků za  
1. pololetí 2011. Rada se k této záležitosti vrátí po doplnění tohoto materiálu a předložení 
Zprávy o vymáhání televizních poplatků za celý rok 2011. V termínu do konce února 2012. 
(13:0:0) 

 
7) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 228/18/11: Rada bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 14. 9. 2011. (13:0:0) 
Usnesení č. 229/18/11: Rada schvaluje Plán kontrolní činnosti DK na 4. čtvrtletí roku 2011. 
(13:0:0) 
Usnesení č. 230/18/11: Usnesení Dozorčí komise přijatá formou per rollam dne 29. 9. 2011. 
(13:0:0) 
Usnesení č. 231/18/11: 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 se smlouvou o nájmu nebytových 
prostor se společností Avion, spol. s r.o.. Předmětem nájmu jsou prostory kavárny o celkové 
výměře 135,35 m2, nacházející se v budově TS Brno v ulici Běhounská č. p. 5, za dohodnutou 
cenu v kategorii „A“ ve výši 2.060,- Kč/m2/rok  a „C“ ve výši 1.630,- Kč/m2/rok, roční úhrada 
bez DPH činí 206.772,- Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (13:0:0) 
Usnesení č. 232/18/11: 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 se smlouvou o nájmu nebytových 
prostor č. 834-2-D0-00 se společností Meico systems, s.r.o.. Předmětem nájmu je umístění 
mobilní základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., za účelem posílení sítě 
GSM v objektu zpravodajství ČT. Celková užitná plocha je 25m2, roční úhrada za pronájem 
prostor včetně DPH činí 180.000,- Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. 
(13:0:0) 



Usnesení č. 233/18/11: Rada doplňuje svoje usnesení č. 216/16/11: „Rada bere na vědomí 
Komentář DK ke zprávě o výsledku hospodaření České televize za 1. pololetí 2011.“  
Rada po projednání v DK v této souvislosti upozorňuje na neplnění plánovaných výnosů za 
vysílání reklamy (- 47,3 mil. Kč), neplnění plánu investic, které dosáhlo úrovně pouze 29 % 
(neplnění je zdůvodněno zahrnutím investic do režimu veřejných zakázek) a v oblasti zásob na 
zvýšení rozpracované výroby u vyráběných pořadů na úroveň 183,6 mil. Kč.  
Rada doporučuje GŘ přijmout nápravná opatření v oblastech, která nejsou plněna v souladu s 
plánem hospodářské činnosti na rok 2011. (11:0:2) 
 

8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 234/18/11: Rada bere na vědomí informace M. Uhdeho o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha). (13:0:0) 
Usnesení č. 235/18/11: Rada schvaluje úpravu Pravidel pro vyřizování podnětů a stížností (viz 
příloha). (13:0:0) 
 

6) Různé 
a) Rozpočet Rady ČT 

Usnesení č. 236/18/11: Rada přerušuje projednávání tohoto bodu a vrátí se k němu na 
příštím jednání. (13:0:0) 
 

b) Jednací řád Rady ČT 
Usnesení č. 237/18/11: Rada schvaluje úpravu svého Jednacího řádu (viz příloha). (13:0:0) 
 

c) Postup pro formulování a přijímání pravidel k  vyhodnocování míry naplňování úkolů 
veřejné služby Českou televizí 
Usnesení č. 238/18/11: Rada ČT pověřuje Michala Jankovce zpracováním návrhu  postupu 
pro formulování a přijímání pravidel k  vyhodnocování míry naplňování úkolů veřejné 
služby Českou televizí. Návrh postupu bude zpracován do 30. listopadu 2011. 
 

d) TS Ostrava 
Příští jednání se uskuteční v TS Ostrava ve dnech 18. a 19. 10. Všechny organizační 
náležitosti spojené s cestou, ubytováním atd. zajistí sekretariát Rady. Program výjezdního 
jednání bude upřesněn v pozvánce.  
 

e) Schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
dne 13. října od 14:05 hodin se uskuteční jednání Volebního výboru PSP. Pozvánku všichni 
obdrželi mailem a mají v materiálech. 

 
f) Předložení Dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje 

Usnesení č. 239/18/11: Rada žádá GŘ o předložení Dlouhodobých plánů programového, 
technického a ekonomického rozvoje na roky 2012 – 2017, a to v termínu do 31. 3. 2012. 
(13:0:0) 
 

  Doc. PhDr. Milan Uhde 
       předseda Rady ČT 

 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů 
2) Pravidla pro vyřizování podnětů a stížností 
3) Jednací řád Rady ČT 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: R. Mezuláník, J. Prokeš 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 5. 10. 2011 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 5. 10. 2011 

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 20.9.2011 

 
odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ na 1. 
odpověď RČT 

100/11 23.2.2011 M. Pavlata 

 
stížnost na úmyslné 
postoupení informací 
deníku AHA!   3.3.2011 11.5.2011 

 
odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ na 1. 
odpověď RČT 

131/11 8.3.2011 O. Vetchý 

 
stížnost na postoupení 
informací Českou 
televizí   22.3.2011 11.5.2011 

 
odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ na 1. 
odpověď RČT 

217/11 19.5.2011 K. Dobiáš 

 
stížnost na nefunkčnost 
oddělení pro výběr 
koncesionářských 
poplatků ČT   9.8.2011 20.9.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

308/11 21.6.2011 M. Škultéty 

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

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

326/11 22.6.2011 V. Mališ 

 
stížnost na porušování 
licenčních smluv 
Českou televizí   11.7.2011 20.9.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

330/11 25.6.2011 I. Pohořelý 

 
nesouhlas se 
zamýšleným zrušením 
pořadu "168 hodin"   11.7.2011 24.8.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

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 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

362/11 22.7.2011 R. Kotrba 

 
stížnost na moderátorku 
ČT24 B. Kroužkovou VO 9.8.2011 24.8.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 



363/11 26.7.2011 Z. Macoun 

 
stížnost na pořad 
"Události" a "Události, 
komentáře" z 11. 7. 
2011 VO 9.8.2011 20.9.2011 

odpověď RČT  
po vyjádření 
GŘ 

332/11 28.6.2011 J. Vodrážka žádost o sponzorský dar        

 
odpověď RČT 
po vyřízení GŘ 

397/11 

 
22.8. 
2011, 
26.9.2011 M.a J. Březkkovi 

 
stížnost na aktivity pana 
L. Prajsnera, vedoucí k 
zhoršení příjmu 
televizního signálu        odopověď RČT 

407/11 30.8.2011 K. Hrudička 

 
stížnost na informování 
o akci homosexuálů       odopověď RČT 

455/11 5.9.2011 O. Kvasnička 

 
nabídka 
psychologického 
screeningu jednotlivých 
uchazečů na funkci GŘ 
ČT       odopověď RČT 

467/11; 
457/11 13.9.2011 J. Salinka 

 
připomínky k vysílání 
České televize VO     odopověď RČT 

461/11 8.9.2011 

M. Keřkovský; 
Brno 
International 
Business School 

 
informace ohledně titulu 
MBA       odopověď RČT 

465/11 12.9.2011 

 
J. Liška; Český 
rozhlas Radio 
Wave 

 
žádost o rozhovor s 
panem předsedou RČT       odopověď RČT 

480/11 20.9.2011 P. Koza; ARAS 

 
prohlášení ARAS a 
FITES k volbě GŘ ČT       odopověď RČT 

491/11 23.9.2011 J. Sedlák 
stížnost na nového GŘ 
ČT       odopověď RČT 

492/11 19.9.2011 M. Ilek 

 
stížnost na zpravodajství 
ČT       odopověď RČT 

410/11 31.8.2011 M. Džubáková 

poděkování za přenos 
setkání s Benediktem 
XVI.       na vědomí 

466/11 13.9.2011 M. Džubáková 

 
poděkování za film 
"Biblické příběhy"       na vědomí 

474/11 14.9.2011 

 
P. Kaňka; ARAS 
I. Biel; FITES 

Stížnost na postup volby 
GŘ ČT       na vědomí 



                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

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 

  

  

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   

142/11 10.8.2011 J. Krejčík 

 
dotaz na údajnou zásobu 
scénářů ČT   23.8.2011 

  
  

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 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   

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     

297/11 13.6.2011 P. Kozák 

 
žádost o změnu 
koncepce informování o   11.7.2011 4.10.2011   



sexualitě  

310/11 21.6.2011 V. Růžičková 

 
stížnost na neobjektivitu 
a nevyváženost vysílání 
ČT VO 11.7.2011 4.10.2011   

329/11 26.3.2011 J. Salinka 

 
stížnost na vyváženost a 
objektivitu 
zpravodajství ČT24 VO 11.7.2011 4.10.2011   

331/11 26.6.2011 M. Kozák 

 
nespokojenost s 
vysíláním ČT VO 11.7.2011 4.10.2011   

343/11 4.7.2011 M. Hoření 

 
stížnost na nepřesný 
název uvedený ve 
zpravodajství ČT24   9.8.2011     

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     

364/11 26.7.2011 T. Bubeník 

 
žádost o poskytnutí 
informací ohledně 
platby koncesionář. 
poplatků   9.8.2011 30.9.2011   

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     

379/11 1.8.2011 L. Klofová 

 
stížnost na pořad 
"Výletníci"   21.9.2011     

380/11 4.8.2011 V. Šindelář 

 
stížnost na zesílené 
vysílání reklam na ČT   21.9.2011     

382/11 29.7.2011 S. Dulina 

 
stížnost na propagaci 
násilí ve vysílání ČT   21.9.2011     

387/11 19.8.2011 P. Jurčík 

 
stížnost na pořad 
"Události" z 13.8.2011   21.9.2011     

394/11 22.8.2011 L. Pavlát 

 
stížnost na nezařazení 
informace o 
teroristickém útoku v 
Izraeli do vysílání ČT   21.9.2011     



402/11 29.8.2011 M. Chytil 

 
stížnost na propagaci 
seriálu  
"Nejmladší z rodu 
Hamrů"   21.9.2011     

413/11 1.9.2011 F. Brož 

 
stížnost na propagaci 
seriálu  
"Nejmladší z rodu 
Hamrů"   21.9.2011     

403/11 23.8.2011 F. Srovnal 

 
stížnost na rozdílné 
informování na 
jednotlivých okruzích 
ČT v téže věci VO 21.9.2011     

405/11 30.8.2011 V. Syrovátka 

 
žádost o poučení diváků 
před sledováním projevu 
prezidenta ČR   21.9.2011     

406/11 30.8.2011 M. Beran 

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

409/11 31.8.2011 

J. Hůlka; 
Městský úřad 
Horní Planá 

 
stížnost na nevyváženost 
zpravodajských a 
publicistických pořadů 
České televize k tématu 
Národní park Šumava VO 21.9.2011     

433/11 31.8.2011 

 
J. Hůlka; Svaz 
obcí Národního 
parku Šumava 

 
stížnost na nevyváženost 
zpravodajských a 
publicistických pořadů 
České televize k tématu 
Národní park Šumava VO 21.9.2011     

434/11 5.9.2011 

 
A. Schubert; 
Obec Modrava 

 
stížnost na nevyváženost 
zpravodajských a 
publicistických pořadů 
České televize k tématu 
Národní park Šumava VO 21.9.2011     

436/11 4.9.2011 J. Marková 

 
stížnost na nevyváženost 
zpravodajských a 
publicistických pořadů 
České televize k tématu 
Národní park Šumava VO 21.9.2011     

414/11 2.9.2011 I. Bubeník 

 
stížnost na pořad 
"Interview ČT24"z 
16.8.2011 VO 21.9.2011     



431/11 5.9.2011 T. Axmanová 

 
stížnost na 
neinformování 
spolutvůrců o vysílacím 
čase dokumentu "Šest 
hadů na hlavu"   21.9.2011 30.9.2011   

432/11 5.9.2011 A. Balcarová 

 
žádost o vysílání 
kvalitních kulturních 
pořadů na ČT   21.9.2011     

453/11 5.9.2011 F. Trávníček 

 
stížnost na pořad 
"Události" z 5. 9. 2011 VO 5.10.2011     

456/11 6.9.2011 I. Bubeník 

 
stížnost na pořad 
"Bouda" z 5.9.2011 VO 5.10.2011     

458/11 6.9.2011 J. Blažíčková 

 
stížnost na nevyváženost 
zpravodajských a 
publicistických pořadů 
České televize k tématu 
Národní park Šumava VO 5.10.2011     

459/11 7.9.2011 M. Ptáček 

 
stížnost na fotbalový 
přenos Skotsko-Česko z 
3.9.2011   5.10.2011     

460/11 8.9.2011 J. Šesták 

 
stížnost na vysílání ČT k 
příležitosti výročí 11. 
září VO 5.10.2011     

462/11 9.9.2011 M. Hoření 

 
žádost o vysílání 
dokumentu "Svědomí 
hrdinů"   5.10.2011     

463/11 9.9.2011 

 
J. Vaňhová; 
hejtmanka, 
Ústecký kraj 

stížnost na pořad 
"Události" z 6. 9. 2011 VO 5.10.2011     

464/11 11.9.2011 L. Krausová 

stížnost na pořad 
"Trumfy Miroslava 
Donutila"   5.10.2011     

468/11 13.9.2011 V. Linhart 

 
stížnost na dosavadní 
fungování ČT   5.10.2011     

469/11 13.9.2011 T. Karabela 

 
stížnost na vysílání ČT k 
příležitosti výročí 11. 
září VO 5.10.2011     

473/11 14.9.2011 J. Petřík 

 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 8. 9. 2011   5.10.2011     

475/11 15.9.2011 R. Trávnický 

 
stížnost na pořad 
"Události" z 5. 9. 2011 VO 5.10.2011     



477/11 15.9.2011 P. Selucký 

 
nabídka řešení 
pokročilého plánování 
procesů a zdrojů pro ČT   5.10.2011     

478/11 16.9.2011 Š. Bíž 
 
nabídka vlastní tvorby    5.10.2011     

479/11 19.9.2011 R. Zdrůbková 

 
stížnost na pořad "168 
hodin" z  11. 9. 2011 VO 5.10.2011     



Příloha č. 2 
 

PRAVIDLA PRO VY ŘIZOVÁNÍ PODN ĚTŮ A STÍŽNOSTÍ 
 
1.  Základní koncepce vyřizování podnětů a stížností 
 
1.1 Vyřizování podnětů a stížností je jedním z významných bodů 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 podnětů je Rada ČT buď vyřizuje sama, vyžádá si vyjádření od 
GŘ ČT, případně předá GŘ ke konečnému vyřízení. 
 
1.3 Agenda podnětů a stížností je v kompetenci a zodpovědnosti předsedy 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 podnětů a stížností, stejně jako evidenci a archív odpovědí na 
podněty a stížnosti spravuje sekretariát Rady ČT ve vzájemné zastupitelnosti J. Kamicové a J. 
Gabrielové (E. Hojerové). 
 
1.5 Dopisy, které nebudou obsahovat celé jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu 
stěžovatelů, bude považovat Rada ČT za anonymní. Rada ČT se těmito dopisy nebude zabývat.  
 
 
2.  Zásady práce při vyřizování stížností či podnětů 
 
2.1 Předseda zodpovědný 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 dopisů a návrhů na odpovědi rady rozešle sekretariát rady e-mailovou poštou 
všem členům rady, a to vždy nejpozději do 18 hodin den před jednáním rady.  
 
2.3 Žádosti rady o poskytnutí stanoviska GŘ 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 určeny adresátům mimo ČT, podepisuje předseda nebo 
zodpovědný místopředseda rady; text je psán jménem Rady ČT. 
 
2.5 Podnět je postoupen jinému orgánu nebo jiné osobě mimo ČT, je-li věc mimo působnost 
Rady ČT i mimo působnost ČT, o čemž tazatele uvědomí písemně.  

 
2.6 Každý člen rady se může seznámit s příslušnou dokumentací týkající se podnětu na 
sekretariátu rady. Podle povahy věci zašle nebo vydá sekretariát členu rady dokumentaci nebo její 
část. 
 
2.7 Odpovědi na podněty 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 Stejně jako při hlasování o jiných usneseních se do zápisu o jednání 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 odstavec 3 zákona o ČT vyloučila 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 podnětu, v němž 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 zaměstnanci 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 odložena: 

 
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. Jsme proto nuceni Váš podnět 
odložit. 

     S pozdravem 

 
3.2 - stěžovateli je zaslán, pokud je stížnost postoupena jiné osobě 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 

 
3.3 - stěžovateli je zaslán v případě 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 
  
 
3.4 - stěžovateli je zaslán v případě 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 
 
 
3.5 -  stěžovateli je zaslán, když stěžovatel radu žádá, aby zasáhla do vytvářeného pořadu 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 3.4 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 k přímému vyřízení. 
 
3.6 - stěžovateli je zaslán v případě, že se před vyřízením stížnosti požaduje stanovisko 
generálního ředitele nebo rada předala stížnost generálnímu řediteli k vyřízení 
 
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 

 

V Praze 5. října 2011 



Příloha č. 3 

Jednací řád Rady České televize 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Rada České televize (dále jen „rada“) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na 
kontrolu činnosti České televize (dále jen „ČT“). 

2) Činnost rady se řídí tímto jednacím řádem přijatým podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 
483/1991 Sb., o ČT, v platném znění (dále jen „zákon o ČT“). 

3) Nastanou-li okolnosti, které nejsou tímto řádem předvídány, rozhodne rada při jejich řešení 
o postupu svého jednání. 

Článek 2 

Orgány rady 
 

1) Orgány rady jsou předseda rady (dále jen „předseda“) a tři místopředsedové rady (dále jen 
„místopředsedové“).  

2) Stálým poradním orgánem ve věcech kontroly hospodaření ČT je Dozorčí komise, jejíž 
činnost se řídí ustanovením § 8a zákona o ČT. 

3) Sekretariát rady zajišťuje administrativně-technickou činnost rady. Pracovníci sekretariátu 
jsou v pracovněprávním vztahu k ČT.  

Článek 3 

Předseda 
 

1) Předsedu volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
2) Předsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
3) Předseda je volen na funkční období dvou let, a to i opětovně. 
4) Předseda se vzdává své funkce písemným prohlášením doručeným do sídla rady. 
5) Předseda zastupuje radu navenek a jedná jejím jménem a podepisuje její dokumenty. 
6) Předseda-  

a) svolává a řídí jednání rady  
b) koordinuje činnost rady  
c) podle usnesení rady a v naléhavých případech i bez takového usnesení koordinuje 

plnění úkolů členů rady v době mezi jednáními rady 
d) po projednání v radě navrhuje generálnímu řediteli jmenování a odvolání tajemníka 

rady 
e) navrhuje generálnímu řediteli výši platu tajemníka rady včetně pohyblivých složek  

a na návrh tajemníka ostatních pracovníků sekretariátu; o podaných návrzích 
informuje členy rady mimo veřejné jednání rady 

f) řídí činnost sekretariátu rady  
g) je mluvčím rady 

7) Předseda se schází v době mezi jednáními rady s místopředsedy i ostatními členy rady a 
s Dozorčí komisí nebo s jednotlivými členy Dozorčí komise a s generálním ředitelem ČT 
podle potřeby, a to zejména za účelem přípravy jednání rady. 

8) Rada zadává úkoly Dozorčí komisi v konkrétní věci nad rámec schváleného plánu činnosti a 
kontrol Dozorčí komise na základě usnesení rady. Členové rady se jednání Dozorčí komise 



neúčastní, s výjimkou případu, kdy je komise pozve. Člen rady má však právo požadovat po 
předsedovi Dozorčí komise informace z oboru činnosti komise. Komise mu ji poskytne 
podle svého uvážení písemně nebo ústně, na jednání rady nebo i mimo ni, a to vždy 
s ohledem na zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost podle ustanovení § 8a odst. 8 
zákona o ČT. O skutečnosti, že člen rady požadoval po Dozorčí komisi informaci a o tom, 
zda mu byla poskytnuta, člen rady informuje radu na jejím jednání. Zbavit Dozorčí komisi 
mlčenlivosti v konkrétní věci může předseda rady na základě usnesení rady. 

Článek 4 

Místopředsedové 
 

1) Místopředsedy volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
2) Místopředsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
3) Místopředsedové jsou voleni na funkční období dvou let, a to i opětovně. 
4) Místopředsedové se mohou své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla 

rady.  
5) Nemůže-li předseda rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho předsedou či 

radou určený místopředseda rady.  

Článek 5 

Sekretariát rady 
 

1) V čele sekretariátu je tajemník rady, který odpovídá za jeho činnost předsedovi.  
2) Tajemník rady, jakož i ostatní pracovníci sekretariátu rady, jsou přijímáni do pracovního 

poměru na základě usnesení rady. 
3) Sekretariát rady zajišťuje též administrativně-technickou činnost Dozorčí komise. 
4) Pracovníci sekretariátu rady spolupracují se zaměstnanci ČT určenými generálním ředitelem 

ČT za účelem přípravy podkladových materiálů pro jednání rady a Dozorčí komise. 
5) Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu rady z prostředků ČT. 

Článek 6 

Jednání rady 
 

1) Rada jedná podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. 
2) Jednání rady svolává předseda, zpravidla na základě předběžného pracovního plánu rady. O 

místě, termínu a návrhu programu jednání budou informováni členové rady zpravidla sedm 
dní předem. 

3) Program jednání navrhuje předseda. Člen může předložit návrh dalšího bodu programu 
nebo jeho změnu, a to písemně v dané lhůtě, nebo ústně na začátku jednání při projednávání 
návrhu programu jednání. Navržená změna programu jednání nabývá platnosti automaticky, 
s výjimkou případu, kdy se proti vysloví hlasováním většina přítomných členů rady. 

4) Předseda svolá jednání rady rovněž tehdy, požádá-li ho o to prokazatelným způsobem 
Dozorčí komise nebo alespoň pět členů rady. 

5) Podkladové materiály pro jednání rady obdrží její členové alespoň 48 hodin před termínem 
jednání. V případě nutnosti je možno podkladový materiál předložit i před začátkem jednání 
rady, s projednáním takového tématu musí rada souhlasit.  

6) Jednání rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení rady  z celého jednání nebo 
z jeho části vyloučena při naplnění podmínek ustanovením §7 odst. 3 zákona o ČT. 

7) Jednání rady se zúčastňuje i generální ředitel ČT bez hlasovacího práva, nebo jím určený 
zástupce. 



8) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li 
přítomen předseda rady nebo některý z jejích místopředsedů. 

9) Rada přijímá rozhodnutí ve formě usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, 
s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e),f),g),j),k) a l) zákona o ČT, které 
přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů a s výjimkou rozhodnutí o jmenování a 
odvolání generálního ředitele ČT, k němuž je zapotřebí alespoň deset hlasů členů rady. 

10) Rada hlasuje o návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným tématům. O pozměňovacích 
návrzích hlasuje vždy v opačném pořadí, než ve kterém byly podány. 

11) Na žádost člena rady se o části návrhu usnesení hlasuje odděleně. 
12) Rada svým usnesením určí zpravodaje k jednotlivým bodům programu. Podle potřeby rada 

může jmenovat stálé nebo příležitostné pracovní skupiny. 
13) Z jednání rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle 

zvláštních právních předpisů. Originál zápisu ověřují svými podpisy členové návrhové 
komise, volení pro každé jednání rady, a předsedající jednání. 

14) Písemná prohlášení členů rady, která nemají charakter usnesení, mohou být uveřejněna 
pouze jako příloha ze zápisu jednání.  

15) Rada může umožnit vystoupení na svém jednání i nečlenům rady. Pokud jde o zaměstnance 
ČT, vyzve generálního ředitele, aby zprostředkoval vystoupení jednotlivých zaměstnanců na 
dané téma. V případě ostatní veřejnosti může rada umožnit časově omezené vystoupení 
jednotlivců ke konkrétnímu tématu, pokud o to požádá některý člen rady.  

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 5. října 2011. 
2) Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje jednací řád ze dne 9. února 2011 ve znění pozdějších 

změn a doplňků. 
 
 
 
V Praze dne 5. října 2011 
 
 
 
 
 
 
 

           Doc. PhDr. Milan Uhde. 
předseda Rady České televize 

 
 
 


