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V Praze 5. 8. 2013 

Stížnost na porušení § 5 zákona o České televizi Milanem Uhdem 
a žádost o odvolání předsedy Rady České televize Milana Uhdeho 
z funkce člena Rady ČT 

 
 
Skutkový stav: 
Doc. PhDr. Milan Uhde, Předseda Rady České televize,   přijal   19. 10. 2012 jmenování a od 
19. 10. 2012 aktivně a vědomě vykonával činnost člena Týmu expertů, zřízeného ministryní 
kultury Alenou Hanákovou jako poradního orgánu ministryně pro řešení 
problematiky Národního divadla a pro návrh nové koncepce činnosti Národního divadla. 
Spolupodílel se na činnosti tohoto orgánu a tím aktivně realizoval politiku ministryně kultury 
za STAN – TOP09. Následně se jako člen  tohoto poradního orgánu   vyjadřoval i do médií a 
obhajoval v něm rozhodnutí v tu chvíli už bývalé ministryně a brojil proti rozhodnutí ministra 
nového.  
Milan Uhde přijal v únoru 2013 i členství v Garanční radě Národního divadla, kterou  
jmenovala ministryně kultury na návrh Týmu expertů jako svůj poradní orgán pro dohled nad 
transformací ND. 
 
Tímto konáním se PhDr. Milan Uhde dopustil porušení § 5 odst. 1 zákona o České televizi,  
neboť funkce člena poradního orgánu ministryně kultury je zákonem zmiňovaná funkce ve 
veřejné správě. Státní správa,  jejíž poradním orgánem jsou výše uvedené týmy,  je beze všech 
pochybností součástí veřejné správy. 
 



 
Neslučitelnost členství v Radě ČT určuje § 5 zákona 483/1991 Sb. 
 

§ 5 zákona 483/1991 Sb., o České televizi 
 
(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo 
senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, 
člena bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s 
funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu, 
člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a 
s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého 
rozhlasu. 

 
§ 6 v odstavci 2 písm. a) zákona 483/1991 Sb. řeší předpoklady odvolání člena Rady. 
 

(2)  Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá 
a)  přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5, 

 
Z právní analýzy vyplývá,  že neslučitelnost se týká jakékoliv funkce v jakémkoliv 
orgánu, který je přímo nebo nepřímo součástí veřejné správy, tedy i státní správy.  
 
Žádám proto Poslaneckou sněmovnu, aby konala dle zákona a odvolala předsedu Rady ČT 
PhDr. Milana Uhdeho z funkce člena Rady, neboť dne 19. 10. 2012 přestal splňovat 
předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5 zákona 483/1991 Sb., o České 
televizi v platním znění. 
 
Milan Uhde po předchozím upozornění sám uznal konflikt zájmů a po přijetí jmenování do 
obdobného orgánu - Koordinační skupiny pro kulturu města Brna, který byl zřízen Radou 
města Brna, poradním orgánem k realizaci kulturní politiky samosprávy statutárního města 
Brna a je tak součástí aktivit veřejné  správy,  jejíž je místní samospráva integrální součástí ,    
z tohoto orgánu vzápětí odstoupil. Věděl tedy, že i v tomto případě se jedná o porušení zákona 
o ČT. 
 
O výsledku projednání stížnosti a vašem rozhodnutí mne prosím informujte ve lhůtě, obvyklé 
dle přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb.. Odpověď preferuji v elektronické podobě 
na adresu stepan@kotrba.cz. 
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Nepomucká 7  

150 00 Praha 5 
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Příloha:  
Složení a náplň činnosti týmu expertů pro řešení problematiky Národního divadla 

19.10.2012, Tisková zpráva MK ČR: První jednání expertní 
komise pro řešení problematiky Národního divadla  ZDE 

 30.1.2013, Tisková zpráva MK ČR: Národní divadlo v Praze od 
srpna povede Jan Burian ZDE 

 
Definice činnosti Garanční rady Národního divadla 

Návrh transformace Národního divadla na stránkách MK ČR  PDF 
 
Informace o zřízení Garanční Rady ND  

Miroslav Svoboda: Senát o opeře v Praze, UNIE - odborový svaz 
profesionálních zpěváků České republiky ZDE 

3. 8. 2013 Helena Havlíková,  Parlamentní listy: Teatroložka popsala, co se 
děje kolem Národního divadla. Skutečně prý hrozí privatizace  ZDE 

 
Ustavení expertního týmu pro řešení otázek spojených s problematikou Národního 
divadla, jeho činnost a výsledky. 

 7. 2. 2013 ThDr. Kateřina Klasnová: Interpelace na 
ministryni kultury Alenu Hanákovou - Koncepce ND, 

odpověď ministryně kultury Aleny Hanákové   ZDE   
 
Veřejné vystupování Milana Uhdeho v médiích k problematice ND  

Nepopřeli jsme výběrové řízení. Podle Uhdeho nemůže 
být lepší ředitel než Burian. HN, 1.8.2013 ZDE 

 
Informace o Koordinační skupině pro kulturu města Brna 

Program rozvoje kultury města Brna 19.  1. 2012 ZDE 
Oficiální informace o Koordinační skupině pro kulturu města Brna ZDE 

 
5.6. 2012 Mladá fronta DNES, str. 4, Brno a Jižní Morava 

Parlamentní listy ZDE 
 
Právní analýza neslučitelnosti funkce člena Rady České televize a člena Rady Českého 
rozhlasu 

Právní analýza PDF 

http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prvni-jednani-expertni-komise-pro-reseni-problematiky-narodniho-divadla-153179/
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/narodni-divadlo-v-praze-od-srpna-povede-jan-burian-164766/
http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/Navrh-transformace-Narodniho-divadla.pdf
http://www.upzcr.cz/index.php/informace-ze-zo/statni-opera-praha
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Teatrolozka-popsala-co-se-deje-kolem-Narodniho-divadla-Skutecne-pry-hrozi-privatizace-281014
http://www.katerinaklasnova.cz/interpelace/interpelace-na-ministryni-kultury-alenu-hanakovou-koncepce-nd
http://www.katerinaklasnova.cz/interpelace/interpelace-na-ministryni-kultury-alenu-hanakovou-koncepce-nd
http://www.katerinaklasnova.cz/interpelace/interpelace-na-ministryni-kultury-alenu-hanakovou-koncepce-nd
http://art.ihned.cz/c1-60355400-nepopreli-jsme-vyberove-rizeni-podle-uhdeho-nemuze-byt-lepsi-reditel-nez-burian
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/KPMB/Program_rozvoje_kultury_mesta_Brna_a_jeho_evaluace_-_verze_19.1.2012.doc
http://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/probehlo-prvni-setkani-koordinacni-skupiny-pro-kulturu/
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/obce-volicum/Brno-Probehlo-prvni-setkani-Koordinacni-skupiny-pro-kulturu-236890
http://www.blisty.cz/files/2013/08/05/konflikt-zajmu-clena-rady-ct--pravni-analyza.pdf
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