
Zápis z 10. jednání Rady České televize ze dne 24. 6. 2009 
 
Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, J. Dědič,  H. Fibingerová, D. Makrlíková, R. Mezuláník,  
J. Kratochvíl, P. Koutný, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde 
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová 
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, K. Taberyová, J. Hamanová, J. Mrzena  
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Výběrové řízení na GŘ 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008  
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 102/10/09: Rada schválila program jednání v pozměněném znění (vypustil se bod 
Volba místopředsedy Rady ČT). (14:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 103/10/09: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a R. Mezuláník a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (14:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 104/10/09: 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.  (14:0:0) 

 
4) Informace GŘ 

TS Brno  
Generální ředitel informoval o pracovním setkání Rady ČT s vedením ČT na téma výstavba 
nového TS Brno. 
 
Prezentace – Výzkum diváků SC&C 
Rada zhlédla prezentaci Výzkum diváků SC&C. 
 

5) Výběrové řízení na generálního ředitele České televize 
Usnesení č. 105/10/09: Dne 15. 7. 2009 se uskuteční finálová volba výběrového řízení na 
generálního ředitele ČT. 
Od 12:00 hodin začne jednání rady a cca od 12:30 hodin proběhnou veřejná slyšení kandidátů: 10 
minut vlastní projev, 30 minut dotazy členů rady.  
Kandidáti budou vystupovat v abecedním pořadí. 
Vystoupení každého kandidáta na generálního ředitele na veřejném slyšení je podmínkou k účasti 
ve finálové volbě.  
Rada souhlasí se způsobem hlasování  ve finálové volbě výběrového řízení na generálního ředitele 
ČT takto: 
Přímý způsob volby tajným hlasováním, vícekolový. 



Rada jmenuje volební komisi, která ověřuje platnost hlasovacích lístků, sčítá a oznamuje výsledky 
jednotlivých kol hlasování.  

1.kolo hlasování:  
� každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény pěti kandidátů, kteří vzešli z volby dne 3. 6. 

2009 
� na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady označí nejvýše dvě jména křížkem v prázdném 

políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny  
� komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 
� do 2. kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 
� v případě rovnosti hlasů postupují do 2. kola kandidáti se shodným počtem hlasů 
 

 2. kolo hlasování 

� každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří vzešli z 1. kola hlasování 
� na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady označí nejvýše jedno jméno křížkem v prázdném 

políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny  
� komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 
� v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním ředitelem 
� v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, následuje 3. kolo hlasování, 

kterého se zúčastní 2 kandidáti z 2. kola    
� v případě rovnosti hlasů postupují do 3. kola všichni kandidáti z 2. kola 
 

3. kolo hlasování  

� každý člen Rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů 
� na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady označí nejvýše jedno jméno křížkem v prázdném 

políčku vedle jména příslušného kandidáta a vhodí v nezalepené obálce do urny  
� komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů 
� v případě, že jeden kandidát dostane 10 a více hlasů, bude jmenován generálním ředitelem 
� v případě, že žádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů, bude se po přestávce celá 

finálová volba opakovat (nejvýše 2x)  s tím, že vypadne vždy kandidát s nejnižším počtem 
hlasů v 1. kole hlasování.  

 
1. opakování finálové volby 
pokud nevzejde GŘ, bude se celá finálová volba opakovat 
 
2. opakování finálové volby 
pokud nevzejde GŘ, výběrové řízení se ruší.  
 
(14:0:0) 
 

6) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008 
Usnesení č. 106/10/09: Rada schvaluje osnovu Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2008 (viz 
příloha zápisu). (14:0:0) 
Rada vzala na vědomí informaci GŘ o pověření L. Oravcové vypracováním podkladů k Výroční 
zprávě o hospodaření ČT v roce 2008. 

 
7) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 107/10/09:  Rada konstatuje, že hospodaření ČT za rok 2008 bylo vyrovnané a že 
zpráva auditora ověřila roční účetní uzávěrku ČT s výrokem bez výhrad. Na základě splnění těchto 
ukazatelů je generálnímu řediteli dle bodu 4 dohody o smluvní mzdě přiznána roční odměna ve 
výši 658.680,- Kč.  
(14:0:0) 
 



8) Stížnosti a podněty  
Usnesení č. 108/10/09: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (14:0:0) 

 
9) Různé 

a) Rada obdržela Analýzu mediálních výstupů na téma volba GŘ. 
 
b) Předběžný program 11. jednání Rady ČT, které se uskuteční 15. července 2009 od 12:00 hodin 

v Café Restaurantu ČT na Kavčích horách: 
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Výběrové řízení na GŘ  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                        předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Přehled stížností a podnětů  
Příloha č. 2: Osnova Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2008 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  A. Svobodová, R. Mezuláník  



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 24. 6. 2009 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 24. 6. 2009 
67/09 19.2.2009 J. Bartoš stížnost na vysílání 

"Všechnopárty" dne 
7.2.2009 před 22 hod 

  18.2.2009 2.6.2009 odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

90/09 16.2.2009 M. Kubík stížnost na "Máte slovo" 
z 12.2.2009 

VO 18.2.2009 2.6.2009 odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

89/09 16.2.2009 J. Kadleček stížnost na "Máte slovo" 
z 12.2.2009 

VO viz č.j. 
90/09 

2.6.2009 odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

88/09 16.2.2009 J. Jindra stížnost na "Máte slovo" 
z 12.2.2009 

VO viz č.j. 
90/09 

2.6.2009 odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

93/09 16.2.2009 O. Semrád stížnost na "Máte slovo" 
z 12.2.2009 

VO viz č.j. 
90/09 

2.6.2009 odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

107/09 23.2.2009 M.Dušek 

stížnost na způsob, 
jakým 
ČT informuje o 
organizaci MS v 
lyžování 2009 v Liberci 
(pořad "168 hodin" z 
22.2.2009)   24.2.2009 2.6.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

193/09 18.3.2009 

L.Urbanová, 
zastoupení spol. 
Nonchalance, 
s.r.o. 

stížnost na pořad 
"Černé ovce" z 
12.3.2009, žádost o 
omluvu a její zveřejnění VO 20.3.2009 2.6.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

131/09 19.3.2009 V.Sochůrek 

stížnost na odvysílání 
pořadu "10 způsobů 
lásky" dne 8.3.2009 
před 22 hod.   24.3.2009 2.6.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

306/09 4.6.2009 J.Škarda stížnost na způsob 
telefonického spojení 
do pořadu "Vedlejší 
efekty" 

      odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

313/09 10.6.2009 W.Bartoš, 
VVVKMT 

usnesení VVVKMT k 
projektu  "Kronika 
Čechů" 

      odpověď RČT 

316/09 12.6.2009 J.Kvapil protest proti 
antimoravskému 
šovinismu ČT 

      odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

320/09 18.6.2009 Z.Límanová stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 11.6.2009 

VO     odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

333/09 23.6.2009 S.Vaněk žádost o odpověď na 
otázky (výběrové řízení 
na GŘ, rozhovor 
J.Baumruka pro web 
DigiZone) 

      odpověď RČT 



307/09 5.6.2009 J.Hubička, 
OSMEDIA 

vyjádření OSMEDIA k 
výsledku 1. kola volby 
GŘ ČT 

      na vědomí 

310/09 8.6.2009 M.Džubáková poděkování za pořady 
"K řesťanský magazín" a 
"Cesty víry" z 
24.5.2009 

      na vědomí 

311/09 10.6.2009 M.Džubáková poděkování za přenos 
ze Ženevy k 500 výročí 
J.Kavlína ze 7.6.2009 

      na vědomí 

312/09 10.6.2009 M.Džubáková poděkování za pořady 
"Cesty víry", 
"K řesťanský magazín" 
ze 7.6.2009 a 
"Zasvěcení" 

      na vědomí 

274/09 10.6.2009 J.Jirous nesouhlas s odpovědí 
RČT (stížnost na 
vysílání upoutávky na 
ČT24) 

VO     na vědomí 

314/09 11.6.2009 A.Dlabačová RČT na vědomí, 
neplatné rozvázání 
pracovního poměru, 
odměna za 
odpracovaných 20 let v 
ČST 

      na vědomí 

315/09 11.6.2009 T.Kacálek, 
 B. Kacálková 

žádost o odvolání  
J.Janečka z funkce GŘ 
ČT a jeho vyřazení z 2. 
kola výběru GŘ 

      na vědomí 

317/09 15.6.2009 J.Bečka stížnost na neřešení 
opakované žádosti o 
parkování v ČT a 
nezákonné okamžité 
rozvázání pracovního 
poměru 
zaměstnavatelem na 
pokyn ČT 

      na vědomí 

120/09 18.6.2009 P.Pilecký, 
zastoupení 
J.Hradce 

reakce na odpověď 
RČT, odměny za užití 
hudebních děl 
odvysílaných ČT 

      na vědomí 

321/09 18.6.2009 Joskovi stížnost na vysílání 
informací na spodní 
liště obrazovky v 
pořadu o W.Matuškovi 
dne 18.6.09 

      na vědomí 

327/09 4.6.2009 Dadák,Dadáková 
a další 

stížnost na pořad "Kult 
osobnosti: Exegi 
monnumentum?" 

      na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          



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 

    

111/09 25.2.2009 A.Boďová 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
26.1.2009 VO 27.2.2009 24.4.2009   

112/09 25.2.2009 

J.Vavroň, 
Z.Prokopová, 
M.Vavroňová, 
Rosa o.s. 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
26.1.2009 VO 27.2.2009 24.4.2009   

190/09 12.3.2009 

P.Myška 
D.Kobrle, 
S group holding, 
a.s. 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
9.3.2009 VO 17.3.2009     

191/09 12.3.2009 K.Svrčková 

stížnost na pořad 
"Retro" 
 z 8.3.2009   17.3.2009     

192/09 16.3.2009 D.Křížek 
stížnost na pořad 
"168 hodin" z 15.3.2009 VO 17.3.2009     

199/09 23.3.2009 V.Janicki 

stížnost na propagaci a 
reklamu ve 
zpravodajství na ČT24 
ze sejzdu ČSSD 
(oblečení D.Drtinové)   24.3.2009     

209/09 19.3.2009 J.Šinágl 

stížnost na pořad 
"Neznámí hrdinové - 
Pohnuté osudy" z 
2.3.2009 VO 24.3.2009     

212/09 27.3.2009 
J.Zdráhal, 
Edbusy, a.s. 

stížnost na pořad 
 "Černé ovce" z 
26.2.2009 VO 30.3.2009 2.6.2009   

222/09 10.4.2009 P.Sobotka, Senát 
PČR 

stížnost na redakci 
zpravodajství, 
informace ze Senátu 

VO 15.4.2009     

236/09 20.4.2009 F.Beneš 

stížnost na pořad 
 "Události" ze 
17.4.2009 VO 6.5.2009     

237/09 30.4.2009 M.Krčmář 

stížnost na R.Daňka a 
jeho 
 reportáž v pořadu 
"Regiony ČT24" ze 
17.4.2009 VO 6.5.2009     

248/09 7.5.2009 
V.Žežulková, 
 ÚV KSČM 

stížnost na "Události" 
ze 
17.4.2009 a na 
nevyváženost 
zpravodajství ČT VO 12.5.2009     

261/09 14.5.2009 

R.Polášek, 
 zastoupení Lesů 
ČR, s.p. 

stížnost na pořad 
 "Události" z 10.5.2009 VO 15.5.2009     



266/09 27.5.2009 

Z.Joukl, 
Česká strana 
národně sociální 

stížnost na diskriminaci 
a 
nevhodnou prezentaci 
neparlamentních stran 
ve volební kampani do 
Evropského parlamentu  VO 28.5.2009     

277/09 27.5.2009 Š.Kotrpa 

stížnost n na vysílání 
veřejného slyšení v 
Senátu PČR dne 
21.5.2009 VO 2.6.2009     

278/09 27.5.2009 

P.Czasch, 
J.Mička, 
pol.hnutí 
Demokracie 

stížnost na nevyvážené 
a  
neobjektivní 
vnitropolitické 
zpravodajství a 
publicistiku VO 2.6.2009     

302/09 17.6.2009 
J. Wiesner, 
KZPS 

žádost o změnu 
vysílacích  
časů pořadů "POKR" a 
"Devatero řemesel"   17.6.2009     

305/09 3.6.2009 

P.Kužel, 
Hospodářská 
komora ČR 

žádost o změnu 
vysílacího  
času pořadů "POKR"    24.6.2009     

318/09 18.6.2009 M.Bradíková 
připomínky k 
programové skladbě   19.6.2009     

303/09 1.6.2009 M.Bokoč 
stížnost na pořad 
"Hřiště 7"z  31.5.2009   24.6.2009     

 
 



 
Příloha č. 2 

O S N O V A 
Výroční zpráva o hospoda ření České televize za rok 2008 

 
1. Úvod     
 
2.  Naplňování požadavk ů práva Evropských spole čenství  
 
3. Ekonomika České televize 
 

3.1. Organizační řízení   
3.2. Rozpočet   
3.3. Majetek  
3.4. Vlastní peněžní prostředky (cash flow)   
3.5. Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2008  
3.6. Výroba a vysílání  
3.7. Obchodní aktivity   

 
4. Zhodnocení dosažených hospodá řských výsledk ů České televize za rok 2008  
 

4.1. Rozpočet ČT na rok 2008 
4.2. Zhodnocení hospodaření České televize v roce 2008 
4.3. Porovnání hospodářských výsledků za rok 2008 s výsledky roku 2007 
4.4. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření z hlediska dlouhodobého vývoje 

 
5.  Zaměstnanost  
 

5.1. Počet zaměstnanců 
5.2. Mzdy 
5.3. Sociální výlohy na zaměstnance 

 
6. Investi ční činnost  

 
7. Televizní poplatky 
 

7.1. Systém výběru televizních poplatků   
7.2. Vývoj počtu evidovaných přijímačů   
7.3. Činnost útvaru televizních poplatků   
7.4. Fond televizních poplatků   

 
8. Účetní záv ěrka a audit   

 
8.1. Účetní závěrka 
8.2. Audit a daňové přiznání  

 
9. Činnost útvaru vnit řní kontroly a vnit řního auditu 
 
10. Výhled na následující období 

 
10.1. Rozpočet České televize na rok 2009 
10.2. Výroba pořadů 
10.3. Výnosy 
10.4. Náklady 
10.5. Digitalizace televizního vysílání   

 



Přílohy 
 

Příloha č. 1 k bodu č. 3.6.                                                                                     
 
1.1. Cash flow České televize za rok 2008  

      1.2. Odvysílané pořady za rok 2008 dle programových typů  
      1.3. Přehled výroby pořadů za rok 2008  

 
Příloha č. 2 k bodu č. 4.2. až 4.4.   
2.1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2008 
2.2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2008 podle organizačních  

útvarů České televize 
2.3. Vyúčtování účtu České televize pro užití výnosu z reklam za rok 2008 
2.4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2007 – 2008 
2.5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2003 – 2008 
 
Příloha č. 3 k bodu č. 5   
3.1. Organizační schéma k 31. 12. 2008 
 
Příloha č. 4  k bodu č. 6 
4.1. Přehled investičních výdajů za rok 2008 

 
Příloha č. 5 k bodu č. 7.1. a 7.2.  
5.1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků 
5.2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2003 – 2008 
5.3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2003 – 2008 
5.4. Přehled evidovaných televizních přijímačů v roce 2008 
5.5. Úhrady televizních poplatků v roce 2008 
  
Příloha č. 6 k bodu č. 8.1.  
6.1. Účetní výkazy České televize za rok 2008 
6.2. Příloha k účetní závěrce  

 
Příloha č. 7 k bodu č. 8.2.  
7.1. Zpráva auditora pro Radu České televize  
 
 

 
 
 


