
Zápis ze 14. jednání Rady České televize dne 15.  8.  2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Prokeš, A. Svobodová,  
P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: I. Satrapa 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, P. Hanuš, R. Pop 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Materiály z DK 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2006  
• Hospodaření ČT v roce 2006  

- schválení účetní závěrky 
- schválení přehledu pohledávek a závazků 

• Informace o průběhu digitalizace 
• Informace o procesu digitalizace archívu programových fondů – plnění harmonogramu 
• Správní a soudní řízení 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  

- hospodaření Rady ČT za 1. pololetí 2007 
- Jednací řád Rady ČT 

• Závěr 
 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 183/14/07: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (7:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 184/14/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a D. Dvořák a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (7:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 185/14/07: 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. (9:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2006 
Usnesení č. 186/14/07: Rada dne 8. 8. 2007 obdržela Výroční zprávu o hospodaření ČT v roce 
2006 k připomínkám.  
V termínu do 14.8. sekretariát rady obdržel písemné připomínky od A. Svobodové a J. Voráče. 
DK na základě odst. 9 § 8a) zákona č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů předložila radě 
svůj rozbor hospodaření ČT jako podklad pro výroční zprávu o hospodaření ČT.  
Konečnou verzi výroční zprávy členové rady obdrží do 27. 8. 2007. 
 (9:0:0) 
 

5) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 187/14/07: Rada bere na vědomí zápis č. 9 ze dne 24. 7. 2007 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (9:0:0) 
Usnesení č. 188/14/07: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za II. čtvrtletí 
2007. (9:0:0) 



Usnesení č. 189/14/07: Rada na základě doporučení DK ruší své usnesení č. 112/06/07: „Rada po 
doplnění materiálů a 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 s  FOSPO, s.r.o. Pronajímatel 
přenechává do nájmu tyto pozemky č.parc.1187/2 a 1187/19 o výměře 748 m2, pozemky 
č.parc.1187/20 a 1187/10 o výměře 2126 m2 a pozemky č.parc. 1187/1b, 1184/1e, 1184/2f, 
1184/8g a 1187/9d o výměře 4582 m2. Celkem pozemky o výměře 7456 m2. Vše zapsáno na LV č. 
1137 v katastru nemovitostí pro katastrální území Podolí v Katastrálním úřadu pro hlavní město 
Prahu. Výše nájmu je sjednána dohodou smluvních stran na 85,-Kč/za m2 ročně – tj. 633.760,-Kč. 
(12:0:0)“  
Důvodem je, že stanovisko GŘ z 20.7.2007 (viz příloha zápisu z 9. jednání DK) zpochybňuje 
kvalitu dosavadních informací i samotné nájemní smlouvy, předložené ČT, které byly podkladem 
pro doporučení DK pro Radu ČT vyslovit s nájemní smlouvou souhlas. (9:0:0) 

 
6) Hospodaření ČT v roce 2006 

Usnesení č. 190/14/07: Rada obdržela Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků ČT za 
rok 2006, kterou ověřila auditorská společnost  NÖRR STIEFENHOFER LUTZ CZ Consulting 
s.r.o.. Dozorčí komise Rady ČT doporučila dne 24. 7. 2007 Radě ČT uvedenou závěrku a přehled 
schválit. 
Rada ČT na základě § 8 odst. 1 písmeno b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném 
znění schvaluje Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků České televize za rok 2006. 
(9:0:0) 
 
Usnesení č. 191/14/07: Rada ČT konstatuje, že byl splněn vyrovnaný hospodářský výsledek za 
předchozí kalendářní rok a zpráva auditora ověřila roční účetní závěrku České televize s výrokem 
bez výhrad. Rada dále konstatuje, že dle čl. 5.2. Dodatku č. 4 k Manažerské smlouvě GŘ (usnesení 
č. 138/09/07) „Zaměstnanci na základě rozhodnutí Rady ČT náleží za vykonanou práci pohyblivá 
složka mzdy ve výši 500 000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) za splnění vyrovnaného 
hospodářského výsledku za předchozí kalendářní rok, a to v případě, že zpráva auditora ověří 
roční účetní uzávěrku České televize s výrokem bez výhrad…“, byly podmínky pro vyplacení 
pohyblivé složky mzdy pro generálního ředitele ČT za rok 2006 splněny.  
Rada ČT proto souhlasí s vyplacením roční odměny ve výši 500.000,- Kč ve výplatním termínu za 
měsíc srpen. (8:1:0) 
 

7) Informace o průběhu digitalizace 
Usnesení č. 192/14/07: Rada bere na vědomí informace Ing. Hanuše a Ing. Popa o průběhu 
digitalizace. (8:0:0) 

 
8) Informace o procesu digitalizace archívu programových fondů – plnění harmonogramu 

Usnesení č. 193/14/07: Rada bere na vědomí informace o výběrovém řízení na systémového 
integrátora projektu digitalizace archívu programových fondů. 
Rada žádá GŘ o sdělení jména vítěze soutěže a dalších souvisejících informací po schválení 
výsledků soutěže. (8:0:0) 

 
9) Správní a soudní řízení 

Usnesení č. 194/14/07: Rada obdržela informaci o soudních a správních řízeních, vedených ČT a 
s ČT za období prvního pololetí r. 2007. Rada pověřuje A. Svobodovou a M. Badala zpracováním 
stanoviska k tomuto bodu, a to na jednání Rady ČT dne 19. září 2007. (7:0:0) 

 
10) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 195/14/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (8:0:0) 

 
11) Různé 

a) Hospodaření Rady ČT za 1. pololetí 2007  



Usnesení č. 196/14/07: Rada bere na vědomí, že stanovený rozpočet rady byl za 1. pololetí 
2007 jako celek dodržen včetně limitovaných položek. (7:0:0) 

 
b) Jednací řád Rady ČT 

Usnesení č. 197/14/07: Rada souhlasí se změnou svého Jednacího řádu, čl. 6 – přidat bod 14 
takto: Písemná prohlášení členů rady, která nemají charakter usnesení, mohou být uveřejněna 
pouze jako příloha ze zápisu jednání.  
Dosavadní bod 14 bude přečíslován na bod 15. 
(7:0:0) 
 

c) Podle čl. 3 odst. 8 věta pátá jednacího řádu informoval člen rady Petr Uhl radu, že mu 
předseda DK poskytl k jeho spokojenosti informaci, kterou po DK tento člen rady požadoval; 
důvod žádosti: Kodex ČT 16.9. věta čtvrtá. 

 
d) Předběžný program 15. jednání Rady ČT, které se uskuteční 29. srpna 2007 od 13.00 hod 

v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2006  
• Hodnocení ukazatelů dle manažerské smlouvy Radou ČT 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 
 
 
 
 
 
 

                                                                               PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
2) Jednací řád Rady ČT 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  A. Svobodová, D. Dvořák 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 15. 8. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 15. 8. 2007 

293 15.6.2007 
K.Julina, 
Melius o.s. 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
7.5.2007 VO 18.6.2007 11.7.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

296 18.6.2007 J.Kalabus stížnost na zpravodajství  VO 18.6.2007 11.7.2007 
odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

302 22.6.2007 N.Hradecká 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" 
 ze 7.5.2007 VO 25.6.2007 11.7.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

303 25.6.2007 P.Hering 
stížnost na zpravodajství 
 z 23.6.2007 VO 25.6.2007 13.8.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

316 3.7.2007 J.Lapač 

stížnost na pořad 
"Interview ČT24" z 
2.7.2007   10.7.2007 13.8.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

320 9.7.2007 L.Abrt 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" 
 z  28.5.2007 VO 10.7.2007 13.8.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

322 9.7.2007 M.Štěpánek 

urgence odpovědi GŘ,  
animované filmy 
M.Štěpánka   10.7.2007 13.8.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

339 18.7.2007 J.Šterba 
stížnost na křesťanský 
týdeník "Exit 316"       

odpověď RČT+ 
předáno GŘ jako 
podnět 

340 19.7.2007 J.Špiřík romský problém       na vědomí 

342 19.7.2007 P.Kozák 

napňování čl. 4.4. Kodexu 
ČT (rejstřík námětů a 
scénářů)       

odpověď RČT+ 
předáno GŘ k 
vyřízení 

343 31.7.2007 

J.John, 
Ministerstvo 
zemědělství  

žádost o přijetí opatření, 
pořad "3+1 s 
M.Donutilem" ze 
17.6.2007       

odpověď RČT+ 
předáno GŘ jako 
podnět 

344 2.8.2007 K.Pacner 
reakce na odpověď RČT 
č.j. 344       na vědomí 

345 3.8.2007 V.Valenta 
stížnost na hlasité znělky a 
reklamy       

odpověď RČT+ 
předáno GŘ jako 
podnět 

347 6.8.2007 M.Petrov 

RČT na vědomí dopis 
I.Langrovi - zvýhodňování 
zpravodajství TV Nova  ze 
strany Policie ČR       na vědomí 

257 8.8.2007 V.Hendrych 
reakce na odpověď RČT, 
vysílání z 1.5.2007       na vědomí 

351 9.8.2007 D.Pustějovský dotaz na seriál Horákovi       
odpověď RČT + 
GŘ k vyřízení 



354 14.8.2007 P.Luxemburk 
RČT na vědomí, stížnost 
na obsah vysílání ČT       

odpověď RČT + 
předáno GŘ 

                               
                             
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

304 25.6.2007 A. Šabatová 

stížnost na "Události v 
regionech" z  
19.6.2007 VO 28.6.2007 

11.7.2007 
informace 
GŘ 
o předání 
Etickému 
panelu ČT   

305 25.6.2007 P.Uhl 

stížnost na "Události v 
regionech" z  
19.6.2007 VO 28.6.2007 

11.7.2007 
informace 
GŘ 
o předání 
Etickému 
panelu ČT   

319 9.7.2007 Zapletalovi 

stížnost na pořad "Ježíšova 
rodina" 
 z 6. a 7.7.2007   10.7.2007 13.8.2007   

326 11.7.2007 J.Krejčí stížnost na ČT24   16.7.2007     

328 12.7.2007 M.Bažantová 

RČT na vědomí, stížnost 
na pořad "Události v 
regionech" z 22.6.2007 VO 16.7.2007     

329 16.7.2007 J.Lomič 

stížnost na  
propagaci komunistických 
programů v ČT   16.7.2007     

314 29.6.2007 

M.Sládek,  
Obvodní soud 
Praha 8 

RČT na vědomí, stížnost 
na pořad "Události" z 
28.6.2007 VO 18.7.2007     

346 3.8.2007 M.Rusek 
poskytování informací 
veřejnosti   6.8.2007     

353 13.8.2007 
P.Lindovský, 
o.s. Praktik.cz 

stížnost na "Události" ze 
7.8.2007 VO 13.8.2007     

 



 
Příloha č. 2 

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 členy Dozorčí komise a s generálním ředitelem ČT podle potřeby, a 
to zejména za účelem přípravy jednání rady. 



8) Člen rady se jednání dozorčí komise neúčastní, s výjimkou případu, kdy ho komise pozve. 
Člen rady má však právo požadovat po předsedovi dozorčí komise informace z oboru činnosti 
komise. Komise mu ji poskytne. Podle svého uvážení mu ji poskytne písemně nebo ústně, na 
jednání rady nebo i mimo ni, a to vždy s ohledem na zákonnou povinnost zachovávat 
mlčenlivost podle ustanovení § 8a odstavce 8 zákona o ČT. O skutečnosti, že člen rady 
požadoval po dozorčí komise informaci a o tom, zda mu byla poskytnuta, informuje člen rady 
radu na jejím jednání. 

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 ČT 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 15. srpna 2007 
2) Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje jednací řád ze dne 7. března 2007 ve znění pozdějších 

změn a doplňků. 
 
 
 
V Praze dne 15. srpna 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PaedDr. Jiří Baumruk. 
předseda Rady České televize 

 
 
 


