
Zápis z 1. jednání Rady České televize ze dne 14. 1. 2009 
 
Přítomni: J. Baumruk, M. Badal, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Jařab, D. Makrlíková,  
R. Mezuláník, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: M. Uhde, J. Presl, 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, M. Fridrich 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Volba předsedy a místopředsedy Rady ČT 
• Informace GŘ  
• Rozpočet ČT na rok 2009  
• Materiály z DK  
• Příprava Výroční zprávy o činnosti ČT za rok 2008 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 01/01/09: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 02/01/09: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a J. Prokeš a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 03/01/09: 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) Volba předsedy a místopředsedy Rady ČT 
Usnesení č. 04/01/09: Rada jmenuje volební komisi ve složení D. Makrlíková a I. Satrapa. 
(13:0:0) 
Usnesení č. 05/01/09:  Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy Rady České televize 
takto:    
Volba předsedy:  
Nominace kandidátů 
o Členové rady navrhnou kandidáta - ústně 
o Každý člen může navrhnout max. jedno jméno 
o Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě  
o Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 min. před vlastní volbou v abecedním 

pořadí 
o Volební komise sestaví seznam kandidátů.   
1. kolo volby:  
o Každý člen obdrží písemný seznam kandidátů. 
o Každý člen označí v seznamu jednoho kandidáta, jemuž dává hlas, a volební lístek vhodí do 

volební urny. 
o V případě, že jeden kandidát získá potřebný počet hlasů je zvolen předsedou  
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola volby. 



o Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 
o Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 2. kola rovněž všichni kandidáti 
2. kolo volby: 
o Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. kole. 
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů je 

volba ukončena.  
Nová volba:  
o V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen rady bez ohledu na výsledky předchozí volby. 
o V jednom termínu (jednání rady) se volba opakuje maximálně dvakrát. 
o Další volba se eventuálně uskuteční na nejbližším jednání rady. 
(13:0:0) 
 
Navržen byl a kandidaturu přijal Jiří Baumruk. 
Odevzdáno bylo 13 platných hlasů, J. Baumruk obdržel 11 hlasů.  
 
Usnesení č. 06/01/09:  Předsedou Rady České televize byl s účinností od 25. 1. 2009 zvolen 
PaedDr. Jiří Baumruk. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 07/01/09:  Rada odkládá volbu místopředsedy na příští jednání dne 28. 1. 2009. 
(3:7:3) Toto usnesení nebylo přijato  
Usnesení č. 08/01/09:  Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady České 
televize jako při volbě předsedy. (12:0:1) 
Navrženi byli a kandidaturu přijali tito kandidáti:  
Jan Brandejs 
Radek Mezuláník  
Milan Uhde 
Odevzdáno bylo 13 platných hlasů. Jan Brandejs obdržel 7 hlasů. R. Mezuláník obdržel 4 hlasy. 
M. Uhde obdržel 2 hlasy.  
Usnesení č. 09/01/09:  Místopředsedou Rady České televize byl s účinností od 25. 1. 2009 zvolen 
Jan Brandejs. (13:0:0) 

 
5) Informace GŘ 

Rada vyslechla informace GŘ týkající se připravované personální strategie, personálního auditu 
v ČT a o rozvoji digitálního vysílání v ČR. Rada se tomuto bodu bude věnovat na příštím jednání. 
Usnesení č. 10/01/09: Rada bere na vědomí, že pokuty udělené České televizi Radou pro 
rozhlasové a televizní vysílání v květnu 2008 v souvislosti s vysíláním sponzoringu znělek 
zažaluje ČT u Městského soudu. Rada žádá GŘ o souhrnnou informaci o stavu udělených a 
skutečně zaplacených pokut na základě správních řízení RRTV za rok 2008. V termínu do 
11.2.2009. (13:0:0) 
 

6) Rozpočet ČT na rok 2009  
Usnesení č. 11/01/09: Rada ČT konstatuje, že  v roce 2008  projednávala řadu témat vztahujících 
se k přípravě rozpočtu na rok 2009. Dne 5. listopadu 2008 byla rada seznámena s programem a 
vysílacím schématem ČT na rok 2009 a dne 17. prosince 2008 byla rada na setkání s vedoucími 
pracovníky ČT podrobně seznámena s návrhem rozpočtu ČT  na rok 2009.  
Návrh rozpočtu byl na minulém jednání předložen k připomínkám členům Rady ČT a Dozorčí 
komise Rady ČT.  
Dozorčí komise na svém 1. jednání dne 8. ledna 2009 doporučila Radě ČT rozpočet schválit 
v předloženém znění. 
Rozpočet České televize  na rok 2009 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem rozpočtu 
nákladů a výnosů 7 318 mil. Kč 
(13:0:0) 
Usnesení č. 12/01/09: Rada ČT schvaluje v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., 
o České televizi v platném znění návrh rozpočtu České televize na rok 2009.  (12:0:1) 
 



7) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 13/01/09: Rada bere na vědomí zápis č. 1 ze dne 8. 1. 2009 z jednání Dozorčí komise 
Rady České televize. (13:0:0) 
Usnesení č. 14//01/09: Rada bere na vědomí informace DK týkající se ekonomické problematiky 
časopisu ČT+. Rada po projednání v DK konstatuje, že vydávání časopisu zabezpečuje na základě 
koncesní smlouvy společnost Grand Prince a.s. od 1. 6. 2008. Cílem této změny bylo odstranění 
ztrátovosti vydávání časopisu a zároveň zachování vlivu ČT na jeho obsah. V současné době je 
časopis pro ČT neztrátový, na rozdíl od předchozích období. Obsahová náplň časopisu je 
kontrolována ČT prostřednictvím koordinátora časopisu ČT+, který je oprávněn zasahovat do 
obsahu a formy časopisu i publikované inzerce. (13:0:0) 
Usnesení č. 15/01/09: 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 s Dodatkem č. 5 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 610-0-D5-00 s Czech Digital Group a.s., sjednaný na dobu určitou od 1. 12. 
2008 do 31. 8. 2011. Czech Digital Group a.s. bude užívat nebytové prostory za účelem 
provozování zemského digitálního vysílání (DVB-T). Celková částka za nájem nebytových 
prostor činí 179.684,16 Kč za rok. Nájemní smlouva  je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (13:0:0) 
 

8) Příprava Výroční zprávy o činnosti ČT za rok 2008 
Usnesení č. 16/01/09: Rada bere na vědomí informaci generálního ředitele o pověření J. Mrzeny 
vypracováním podkladů k Výroční zprávě o činnosti ČT v roce 2008.  
Rada pověřuje svého předsedu předložením osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2008 
v termínu do 19. 1. 2009. Rada bude osnovu projednávat na svém příštím jednání dne 28. 1. 2009. 
Členové rady předají své písemné připomínky k osnově do 22.1. do 12:00 hodin na sekretariát 
rady.  
Předseda předloží členům rady pracovní verzi výroční zprávy v termínu do 6. března 2009 
k připomínkám. 
Členové rady vypracují a písemně předají své připomínky na sekretariát rady v termínu do 
16.března 2009 do 12:00 hodin.  
Na jednání dne 25. března 2009 bude rada svoji výroční zprávu schvalovat. 
(12:0:0) 
 

9)  Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 17/01/09: Rada žádá GŘ o stanovisko Etického panelu, týkající se stížností na pořad 
Máte slovo z  20. 11. 2008 a dále na stížnost K.  Ferschmanna (č.j. 708/08), týkající se pořadu 
Černé ovce z 30. 10. 2008. (12:0:0) 
Usnesení č. 18/01/09: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 

 
10) Různé 

a) Předběžný program 2. jednání Rady ČT, které se uskuteční 28. ledna 2009 od 13.00 hodin 
v Café Restaurantu ČT na Kavčích horách: 

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2008 – schválení osnovy 
• Digitální vysílání 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

Přílohy: Přehled stížností a podnětů  
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová, J. Prokeš 
 



 
 
Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 14. 1. 2009 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 14. 1. 2009 

612/08 17.9.2008 T.Tzoumasová 
stížnost na "Události" 
 z 16.9.2008 VO 23.9.2008 15.12.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

613/08 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 15.12.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

629/08 7.10.2008 K.Novotný 

prosba o vysílání 
pořadu  
"Jak přežít" na ČT1 
nebo ČT2   7.10.2008 9.1.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

683/08 23.10.2008 M.Mikul čák 

nesouhlas s 
neodvysíláním pořadu 
"Po stopách hvězd" o 
J.Švorcové VO 5.11.2008 9.1.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

684/08 27.10.2008 O.Zátorský 

nesouhlas s 
neodvysíláním pořadu 
"Po stopách hvězd" o 
J.Švorcové VO 5.11.2008 9.1.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

702/08 6.11.2008 I.Krčmář 

stížnost na postup ČT 
při 
zajišťování 
regionálního 
zpravodajství dne 
25.10.2008 VO 7.11.2008 9.1.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

711/08 13.11.2008 
A.Jílek, Senát 
PČR 

stížnost na pořad 
"Události v regionech - 
Brno" z 24.10.2008 

 
 
VO 13.11.2008 

 
 
9.1.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

708/08 11.11.2008 
K.Ferschmann, 
obec Němčovice 

stížnost na pořad 
 "Černé ovce" z 
30.10.2008 VO 13.11.2008 9.1.2009 

odpověď RČT 
+ žádost o 
stanovisko 
Etického panelu 
ČT 

722/08 18.11.2008 E.Petráň 
stížnost na pořad 
 "Vzkazy J.Šiklové"   24.11.2008 9.1.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

726/08 27.11.2008 R.Čech 

žádost o prošetření 
reportáže v pořadu 
"Golfmagazín" z 
21.11.2008   27.11.2008 9.1.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

782/08 18.12.2008 I.Hlaváček 

RČT na vědomí, 
stížnost na pořad "Ta 
naše povaha česká"       na vědomí 



784/08 22.12.2008 M.Bouška 

RČT na vědomí, 
odpověď D. Vodrážky 
na pozvání do pořadu 
"Uvolněte se, prosím"       na vědomí 

785/08 19.12.2008 M.Vrbová 
připomínka k pořadu 
"Šumná města"    

  
  na vědomí 

199/08 30.12.2008 

P.Jahn, 
šéfproducent 
Ředitelství 
zpravodajství ČT 

RČT na vědomí, 
odpověď J.Kadlečkovi 
- stížnost na skrytou 
reklamu na MS 
Windows   

  

  na vědomí 

644/08 8.1.2009 I.Weissová 

reakce na odpověď 
RČT, stížnost na pořad 
"Máte slovo" z 
8.10.2008 VO 

  

  odpověď RČT 

18/09 6.1.2009 J.Zykánová 
reakce na pořad "168 
hodin"   

  
  na vědomí 

19/09 2.1.2009 M.Richter 
žádost o opakování 
pořadů ČT   

  
  

odpověď RČT 
+ jako podnět 
GŘ 

20/09 6.1.2009 L.Krb 

stížnost na skrytou 
reklamu při vysílání 
tiskové konference na 
ČT24 dne 16.12.2008   

  

  odpověď RČT 

21/09 
k č.j. 
641/08 8.1.2009 

Obvodní soud 
pro 
Prahu 4 

usnesení ve věci žaloby 
P.Cibulky   

  
  na vědomí 

23/09 9.1.2009 M.Němečková 
stížnost na pořad "168  
hodin"   

  
  na vědomí 

24/09 12.1.2009 R.Bartoš 

stížnost na vysílání 
druhé části pořadu 
"Otázky V.Moravce" 
na ČT24   

  

  

odpověď RČT 
+ jako podnět 
GŘ 

25/09 1.1.2009 E. a J.Šarounovi 

otevřený dopis GŘ, 
stížnost na neodvysílání 
novoročního koncertu 
Vídeňských 
filharmoniků   

  

  na vědomí 

28/09 13.1.2009 J. Houšková 
dotaz na pořad "Pretty 
Woman"   

  

  

odpověď RČT 
+ předáno 
Diváckému 
centru ČT 

                            

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

646/08 17.10.2008 

L.Konopová, 
V.Mach, 
M.Hodoušek, 
Vrchní soud v 
Praze 

stížnost na 
zpravodajství 
 z 3.10.2008 VO 20.10.2008     

706/08 10.11.2008 V.Hendrych 
stížnost na 
zpravodajství ve dnech 
1.-2.11.2008 

VO 
13.11.2008 

    



712/08 13.11.2008 F.Hereit 
stížnost na porušování 
§31 zákona 
č.231/2001Sb. 

VO 
13.11.2008 

    

723/08 24.11.2008 M.Vebr 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO 24.11.2008 

14.1.2009 
žádost o 
stanovisko 
Etického 
panelu ČT   

724/08 24.11.2008 J.Spilková 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

729/08 26.11.2008 L.Čepelák 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

731/08 27.11.2008 J.Hladká 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

746/08 1.12.2008 E.Eimová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

747/08 1.12.2008 M.Vlašín 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

750/08 4.12.2008 A.Rott 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

751/08 4.12.2008 V.Staněk 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

752/08 4.12.2008 M.Svobodová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

753/08 4.12.2008 V.Hornof 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

755/08 5.12.2008 M. Möstlová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

757/08 8.12.2008 Z.Pospíchal 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

761/08 11.12.2008 D.Zatloukalová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

762/08 11.12.2008 L. Čílová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

763/08 11.12.2008 V.Zatloukal 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

764/08 11.12.2008 J.Podaný 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

765/08 11.12.2008 K.Liksomerová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

766/08 12.12.2008 Z.Bartošová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     



778/08 19.12.2008 E. Kašová 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

779/08 19.12.2008 J.Havlík 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo z 
20.11.2008 VO viz č.j. 723     

640/08 15.10.2008 

J.Kubata, 
primátor 
statutárního 
města Ústí nad 
Labem 

připomínky k pořadu 
"Černé ovce" z 
30.9.2008 VO 

 
24.11.2008 
žádost GŘ 
o doplnění 
informací     

748/08 1.12.2008 K.Urbášek 

stížnost na pořad 
"Kde se valí balvany" z 
8.5.2008 VO 1.12.2008     

780/08 19.12.2008 J.Pomul 

stížnost na vysílání  
přímého přenosu z 
kongresu ODS VO 22.12.2008     

2/09 5.1.2009 J.Novotný 

stížnost na pořad 
"Otázky V.Moravce" ze 
4.1.2009 VO 6.1.2009     

3/09 5.1.2009 
V.Žežulková, 
KSČM 

stížnost na nízkou míru 
zastoupení 
europoslanců KSČM ve 
zpravodajských a 
public.pořadech a pořad 
"Otázky V.Moravce" z 
1.1.2009 VO 6.1.2009     

22/09 9.1.2009 J.Chalupník 

stížnost na odvysílání 
detektivního příběhu 
"Setkání v Praze, s 
vraždou" dne 4.1.2009 

  13.1.2009   

  
 


