
Zápis z 15. jednání Rady České televize ze dne 24. 9. 2008 

 
Přítomni: J. Baumruk, M. Badal, J. Brandejs D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Jařab, D. Makrlíková,  
R. Mezuláník, J. Presl, J. Prokeš,  A. Svobodová, I. Satrapa, M. Uhde,  P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: R. Pop, M. Trpišovská, M. Fridrich, P. Krumpár, L. Kozák, L. Šticha 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace ředitele techniky  
• Vymáhání televizních poplatků 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 150/15/08: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  

 
2) Volba návrhové komise 

Usnesení č. 151/15/08: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Jařab a P. Uhl a pověřuje ji 
ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 152/15/08: 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. (13:0:0)  
 

4) Informace ředitele techniky  (v zastoupení GŘ) 
Rada vyslechla informace ředitele techniky R. Popa o aktuálním stavu digitálního vysílání v ČR. 
Rada vyslechla informace M. Trpišovské (v zastoupení finanční ředitelky) o stavu vývoje kontroly 
finančního úřadu v ČT. 
Rada vyslechla informace ředitele zpravodajství M. Fridricha o změnách v redakci zpravodajství. 
 

5) Vymáhání televizních poplatků 
Usnesení č. 153/15/08: Rada České televize bere na vědomí materiál o průběhu vymáhání 
televizních poplatků za I. pololetí 2008 předložený obchodním ředitelem Pavlem Krumpárem dne 
25.8.2008. 

     Česká televize pokračuje již od roku 2005 v novém trendu vymáhání televizních poplatků. 
Zpočátku byli obesláni výzvou všichni dlužníci televizního poplatku, od roku 2007 spolupracuje 
ČT s advokátní kanceláří JUDr. Dalibora Kalcsa v oblasti podávání hromadných žalob na dlužníky 
televizních poplatků. K 30.6.2008 bylo touto advokátní kanceláří  zažalováno celkem 28472 
dlužníků, což reprezentuje finanční částku cca 35 mil. Kč. 

     V I. pololetí 2008 došlo v činnosti útvaru televizních poplatků k další oslovovací akci 
srovnáním dat poplatníků České televize (cca 43 tis. domácností) a údajů ze společnosti EON. 
Výsledkem této akce je, že 13% oslovených se přihlásilo  k platbě TV poplatků, 61% prokázala 
platby poplatku na jiné adrese. Podobné akce by se měly konat i ve 2. pololetí 2008.    

       Vyhledávací činnost externí vyhledávací agentury BSP Lawyer Partners pokračuje již od roku 
2007 s hlavním zaměřením  na  komerční subjekty.  



    V roce 2008 byl  zaveden do pravidelného provozu nový informační systém upomínání 
dlužníků zajišťující pravidelné upomínání dlužníků a jejich případné další předávání k zažalování. 
Česká televize tak bude pokračovat v nastaveném procesu upomínání a žalování dlužníků 
prostřednictvím advokátní kanceláře. 

     Rada považuje výsledky činnosti útvaru televizních poplatků v I. pololetí 2008 za velmi 
úspěšné. Výsledkem všech výše uvedených procesů je překročení plánu základních sledovaných 
ukazatelů oddělení správy a evidence TV poplatků za I. pololetí 2008. Pololetní přírůstek v počtu 
nově evidovaných TV přijímačů byl 39 tis., čímž byl překročen plán I. pololetí 2008 o 26tis.  

      Rada konstatuje, že příjem České televize z inkasa televizních poplatků byl v I. pololetí 2008  
plánován ve výši 2847 mil. Kč, skutečné úhrady dosáhly výše 2880 mil. Kč, tzn. že byly 
překročeny o 33 mil. Kč.  

          Rada žádá GŘ, aby další zprávu o vymáhání TV poplatků vypracoval za rok 2008 a 
předložil ji v termínu do  30. ledna 2009. (15:0:0) 

 
6) Materiály z DK 

Usnesení č. 154/15/08: Rada bere na vědomí zápis č. 14 ze dne 17. 9. 2008 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (15:0:0) 
Usnesení č. 155/15/08: Rada obdržela Zprávu o výsledku hospodářské činnosti ČT za I. pololetí 
2008. Rada pověřuje J. Prokeše a D. Makrlíkovou zpracováním hodnotící zprávy a návrhu na 
usnesení v této věci. V termínu do 6. 10. 2008. (15:0:0) 

 
7) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 156/15/08: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (15:0:0) 

 
8) Různé 

a) Dne 1.10.2008 se uskuteční od 9:00 hodin schůze VVVKMT a od 15:00 hodin zasedání 
SKSP, na kterých se bude projednávat Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2007. 

b) Společného setkání veřejnoprávních rad ČR a SR, které se uskuteční ve dnech 26. a 28. 9. 
2008 ve Starém Smokovci, se zúčastní D. Dvořák, R. Mezulánik a P. Uhl.  

c) Předběžný program 16. jednání Rady ČT, které se uskuteční 8. října 2008 od 13.00 hodin 
v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Hospodaření ČT 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: J. Jařab, P. Uhl 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 24. 9. 2008 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 24. 9. 2008 

401 30.5.2008 

V.Koval, 
právní zástupce 
mandanta 
statutárního 
města Chomutov 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
26.5.2008 VO 2.6.2008 17.7.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

431 20.6.2008 A.Havlín 

stížnost na pořad 
"Události"z 12. a 
14.6.2008 VO 23.6.2008 5.9.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

484 21.7.2008 V.Žák, RRTV 
postoupení podnětů na 
zpravodajství VO 1.8.2008 22.9.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

490 28.7.2008 B.Chasák 

stížnost na nevyváženost 
 zpravodajských a 
publicistických pořadů VO 1.8.2008 22.9.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

601 12.9.2008 
M.Vojta, 
SNAPO poplatky nebo daň, díl IV       na vědomí 

602 12.9.2008 K.Pavlů 
stížnost na pořad "Sama 
doma" ze 17.6.2008       odpověď RČT 

603 12.9.2008 M.Císařovský změna formátu vysílání       odpověď RČT 

604 11.9.2008 P.Matocha 
otázky do týdeníku 
EURO       odpověď RČT 

607 18.9.2008 I.Langer,MV ČR 

žádost o podporu 
zařazení propagačního 
spotu k provozu 
protikorupční linky 199 
do vysílacícho času ČT       odpověď RČT 

608 15.9.2008 J.Tesař 
přechod k digitálnímu 
vysílání       odpověď RČT 

609 16.9.2008 T.Čechák 
stížnost na styl 
komunikace ČT s diváky       odpověď RČT 

610 12.9.2008 K.Štancl připomínka k TV Nova       na vědomí 

460 15.9.2008 P.Steinbauer 

RČT na vědomí,  stížnost 
na reklamní znělky před 
a po pořadech pro 
děti,reakce na odpověď 
P.Krumpára       na vědomí 

                               

                             

Stížnosti 

předané GŘ k 

vyjádření 
          

473 16.7.2008 J.Truhlář 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008 5.9.2008   



487 23.7.2008 
H.Štěpánková, 
ÚOOÚ 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT"ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008     

491 30.7.2008 E.Řezáčová 
stížnost na reportéry 
 pořadu "Reportéři ČT"   1.8.2008 22.9.2008   

492 30.7.2008 A.Housková stížnost na D.Havlíka   1.8.2008 22.9.2008   

571 1.9.2008 H.Leitermannová 
stížnost na pořad "Před 
půlnocí" z 28.8.2008   8.9.2008     

572 1.9.2008 I.Jakešová 
stížnost na pořad "Před 
půlnocí" z 28.8.2008   8.9.2008     

573 1.9.2008 I.Kvintová 
stížnost na pořad "Před 
půlnocí" z 28.8.2008   8.9.2008     

606 16.9.2008 

D.Volák, 
právní zástupce 
Krajské 
zdravotní a.s. 

stížnost na reportáže 
 v pořadech "Události v 
regionech" a "Události" VO 17.9.2008     

612 17.9.2008 T.Tzoumasová 
stížnost na "Události" 
 z 16.9.2008 VO 23.9.2008     

613 19.9.2008 

V.Kryštof, 
arcibiskup 
pražský, 
metropolita 
českých zemí a 
Slovenska 

stížnost na "Události" 
 ze dne 7.8. a 16.9.2008 a 
na nedostatečné a 
nevyvážené informování 
o pravoslavné církvi  VO 23.9.2008     

614 22.9.2008 K.Berka 
vysílání ČT k volbám do 
 Senátu PČR   23.9.2008     

 


