
Zápis z 11. jednání Rady České televize ze dne 23. 6. 2010  
 
Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, H. Fibingerová, J. Kratochvíl, P. Koutný, D. Makrlíková, R. 
Mezuláník, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde 
Omluveni: J. Dědič, J. Pavlata 
Sekretariát Rady ČT:  E. Hojerová, J. Gabrielová 
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, L. Oravcová, M. Fiala, J. Mrzena 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2009 
• Informace GŘ 
• Postup při volbě Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 103/11/10: Rada schvaluje program v navrženém znění. (11:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 104/11/10: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a I. Satrapa a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 105/11/10: Rada bere na vědomí informaci J. Baumruka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (11:0:0) 
 

4) Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2009 
Usnesení č. 106/11/10: Rada ČT na základě § 8 odst. 1 písmena b) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT 
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků České 
televize za rok 2009. (11:0:1) 
 

5) Informace GŘ 
Roční odměna GŘ 
Usnesení č. 107/11/10: Rada konstatuje, že hospodaření České televize za rok 2009 bylo 
vyrovnané s tím, že došlo k výrazné úspoře nákladů ve výši 392 mil. Kč. Tato úspora nejen plně 
kompenzovala nižší příjmy způsobené důsledky globální ekonomické krize, ale umožnila i nižší 
čerpání fondu televizních poplatků o 217 mil. Kč.  
Rada proto kladně hodnotí činnost generálního ředitele v oblasti účelného a hospodárného 
využívání finančních zdrojů České televize.  
Rada na základě splnění ukazatele v části I., odst. 4) Dohody o smluvní mzdě přiznává 
generálnímu řediteli roční odměnu ve výši 704 780 Kč. (11:0:1) 
 
Generální ředitel informoval radu o: 
- vysílání ČT k projektu hospodářské komory Krizi navzdory 
- vysílání pořadu Otázky V. Moravce i v průběhu letních prázdnin 
- zveřejnění RGŘ, kterým se stanoví pravidla a postup při prodeji, bezúplatném převodu 

(darování), směně a pronájmu nemovitého majetku ČT a při zřizování věcných břemen na 
webu ČT 



- harmonogramu prodeje rekreačních středisek Mařanův Mlýn, Orlík a rekreačních středisek TS 
Brno 

- výstavbě nového TS Brno 
 

6) Postup při volbě Dozorčí komise   
Usnesení č. 108/11/10: Dne 9. 6. 2010 na základě usnesení č. 99/10/10 byla odvolána Dozorčí 
komise Rady ČT.  
Rada po projednání schvaluje zásady pro novou volbu Dozorčí komise takto:  
1. Členové Rady ČT navrhují případné nové kandidáty na základě přímého oslovení. Noví 
kandidáti předkládají své přihlášky v písemné podobě, a to včetně dokladů o předpokladech 
platných pro výkon funkce stanovených v § 4 odst. 3 a § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi ve znění pozdějších předpisů, na sekretariát rady. Ti kandidáti, kteří byli přihlášeni pro 
předcházející volbu, pouze potvrdí zájem zúčastnit se další volby. Termín do 25. 6. 2010. 
 
2. Předseda rady po projednání s místopředsedou zašle členům rady životopisy případných nových 
kandidátů na členy Dozorčí komise do 30. 6. 2010 a předloží návrh na kandidáty pro volbu DK, 
vycházející z bodu 1., po prověření předpokladů pro výkon funkce. Termín do 12. 7. 2010. 
Rada zvolí tajným hlasováním 5 členů DK na jednání dne 14. 7. 2010. (10:1:1) 
 

7) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 109/11/10: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
 

8) Různé 
a) Dne 14. července 2010 se od 10 hodin uskuteční pracovní setkání rady a vedení ČT na téma 
Restrukturalizace ČT.  
 
b) Předběžný program 12. jednání Rady ČT, které se uskuteční 14. července 2010 od 14 hodin 
v Café restaurantu: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Volba Dozorčí komise Rady ČT  
• Informace GŘ 
• Restrukturalizace ČT 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 
 

 c) M. Uhde, D. Makrlíková, J. Prokeš, H. Fibingerová, J. Presl a J. Brandejs se vyjádřili 
k odvolání Dozorčí komise. Stanovisko D. Makrlíkové je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
Rada ukončuje diskusi k tomuto bodu. (10:0:2) 

 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů 
2) Stanovisko D. Makrlíkové k odvolání Dozorčí komise 

 
Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová, I. Satrapa 



Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 23. 6. 2010 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 23. 6. 2010 

211/10 8.6.2010 

 
V. Zaremba,  
Český svaz  
bojovníků 
za svobodu  
Havířov 

stížnost na pořad 
"Zabíjení po česku" VO     

 
odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

200/10 17.5.2010 P. Fojtík 
sížnost na večerníček  
"Do pohádky"       

 
odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

201/10 10.6.2010 V. Friml 

 
stížnost na zvukové 
podbarvování 
mluveného slova ve 
zpravodajských 
pořadech       

odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

166/10 20.5.2010 V. Adam 

 
stížnost na reportáž 
"Studia 6"  VO     odpověď RČT 

203/10 11.6.2010 K. Khir 

 
RČT na vědomí,  
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci VO     na vědomí 

73/10 
10.6.2010 
22.6. 2010 E. Kudrnová 

 
doplnění ke stížnosti 
stížnost na pořad 
"Události" z 28.2. 2010 VO     na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

51/10 22.2.2010 A.Černá 

 
stížnost na pořad 
 "Události" z 29.1.2010 VO 25.2.2010 9.6.2010   

61/10 26.2.2010 T.Pek 

 
stížnost na pořad 
 "Máte slovo" z 
25.2.2010 VO 3.3.2010 23.6.2010   



70/10 12.3.2010 M.Rokytka 

 
stížnost na nevyváženost  
zpravodajských a 
publicistických pořadů a 
manipulaci s veřejným 
míněním, pořad "Otázky 
V.Moravce" ze 
14.3.2010 VO 16.3.2010 23.6.2010   

71/10 12.3.2010 

L.Jíša, 
D.Jaklová, 
ČRo 

 
stížnost na pořad 
 "Hyde Park" z 1.3.2010 VO 16.3.2010     

72/10 11.3.2010 M.Gregor 

 
stížnost na reportáž 
 z 20.1.2010 na ČT24 a 
žádost o omluvu VO 16.3.2010 23.6.2010   

96/10 
25.3.2010 
8.4. 2010 

B. Kolářová  
Sudíková, A. 
Kolář 

 
stížnost na pořad "168 
hodin" ze dne 7.2. 2010, 
pořad "Port"z 31.3 2010 
a pořad  "Události" z 
5.4. 2010 VO 14.4.2010     

99/10 1.4.2010 A.Koráb 

stížnost na pořad 
"Černé ovce" z 
16.3.2010 VO 

 
9.6. 2010 
žádost o  
stanovisko  
Etického  
panelu ČT      

105/10 24:3:2010 
P. Mikez, 
ŠIMMI AG, a.s. 

 
stížnost na pořad 
"Otázky V. Moravce" ze 
17.3. 2010 VO 14.4.2010 17.6.2010   

114/10 12.4.2010 J. Hofman 

stížnost na pořad "Den 
D" 
z 9.3.2010 VO 14.4.2010     

124/10 14.4.2010 P. Sonda 

 
stížnost na pořad "Piana 
pana Kořána" z cyklu  
"Zašlapané projekty" z 
11.6.2009 VO 27.4.2010 18.6. 2010   

126/10 23.4.2010 J.Šulc 

 
stížnost na pořad 
Reportéři ČT z 
21.3.2010 VO 27.4.2010 9.6.2010   

127/10 23.4.2010 P. Kapusta 

 
stížnost na vysílání  
ČT24 ze dne 7.3. 2010 VO 27.4.2010 9.6.2010   

131/10 27.4.2010 

 
P.Fialová, 
zastoupení spol. 
NaturaMed 
Pharmaceuticals 
s.r.o. 

stížnost na pořady 
"Ekonomika ČT24", 
"Studio burza" z 
15.4.2010 a "Události" z 
18.4.2010 VO 27.4.2010     



133/10 27.4.2010 Z.Hazda, ÚSTR 

 
stížnost na pořady 
"Události" z 11.3.2010 
"Studio ČT24" z 
12.4.2010 a "168hodin" 
z 25.4.2010 VO 27.4.2010     

138/10 3.5.2010 M. Rejman 

 
stížnost na pořad "Hyde 
Park" ze dne 22.4. 2010 VO 10.5.2010 9.6.2010   

140/10 3.5.2010 J. Šulc 

 
stížnost na pořad 
"Události" ze dne 11.4. 
2010 VO 10.5.2010     

 
 
142/10 5.5.2010 

 
 
J. Miller 

 
stížnost na vysílání ČT 4 
ze dne 1.5. 2010 

  
10.5.2010 

  
  

143/10 7.5.2010 M. Hoření 

stížnost na pořad 
"Kalendátrium" z 2.5. 
2010 VO 11.5.2010     

 
 
 
171/10 

 
 
 
27.5.2010 

 
 
 
H. Kráčmarová 

 
stížnost n apořad 
"Kalendárium" ze dne 
2.5. 2010 

 
 
 
VO 4.6.2010     

145/10 6.5.2010 P. Fuchs 

 
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 1.2. 
2010 VO 11.5.2010 9.6.2010   

146/10 9.5.2010 J. Kalabus 

 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po česku" ze 
dne 6.5. 2010 VO 11.5.2010 9.6.2010   

149/10 12.5.2010 J. Prokop 

 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po česku" ze 
dne 6.5. 2010 

 
 
 
VO 25.5.2010     

157/10 13.5.2010 Z. Aloy 

 
 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po česku" ze 
dne 6.5. 2010 

 
 
 
 
VO 25.5.2010     

159/10 14.5.2010 J. Palas 

 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po česku" ze 
dne 6.5. 2010 

 
 
 
VO 25.5.2010     

148/10 

 
 
 
13.5.2010 

A. Martínková 

 
stížnost na přímý přenos 
z  vojenské přehlídky v 
Moskvě ze dne 9.5. 
2010 

 
 
 
VO 

25.5.2010 23.6.2010   

151/10 17.5.2010 J. Němec 

 
stížnost na přímý přenos 
z  vojenské přehlídky v 
Moskvě ze dne 9.5. 
2010 

 
 
 
VO 

25.5.2010 23.6.2010   



153/10 14.5.2010 M. Folbertová 

 
stížnost na vysílání k 
příležitosti 65. výročí 
konce 2. sv. války 

 
 
 
VO 25.5.2010 23.6.2010   

152/10 17.5.2010 J. Paták 

 
stížnost na programové 
vysílání ČT 

 
 
VO 25.5.2010     

170/10 25.5.2010 J. Jehlička 

 
stížnost na 
 reportérku pořadu 
"Černé ovce" 

  

26.5.2010 23.6.2010   

176/10 2.6.2010 T. Bartonec 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

177/10 2.6.2010 V. Janoušková 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

178/10 2.6.2010 H. Kukrechtová 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

179/10 2.6.2010 V. Šimek 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

181/10 3.6.2010 J. Kanioková 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

182/10 3.6.2010 O. Vosecký 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     



183/10 3.6.2010 P. Hrdina 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

184/10 3.6.2010 I. Köhlerová 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

185/10 3.6.2010 V.Kolečkář 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

186/10 3.6.2010 M. Vlášek 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

187/10 4.6.2010 M. Derian 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

188/10 4.6.2010 P.Cigánek 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

189/10 4.6.2010 V. Krulich 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

190/10 4.6.2010 R. Smetana 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     



191/10 4.6.2010 M. Kovalová 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

192/10 4.6.2010 J. Hrdlička 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

194/10 4.6.2010 J. Šach 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

195/10 4.6.2010 Z. Jerman 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

197/10 7.6.2010 J. Farkač 

 
stížnost na účast 
pracovníků ČT na akci 
plavby do pásma Gazy a 
neobjektivní 
informování ČT v této 
věci 

 
 
 
 
 
VO 

7.6.2010     

205/10 14.6.2010 

 
P. Hannig,  
Suverenita -  
blok Jany 
Bobošíkové, 
strana zdravého 
rozumu 

 
stížnost na předvolební 
vysílání ČT VO 17.6.2010     

202/10 11.6.2010 A. Záruba 

 
stížnost na reportáž 
pana Vlastimila Weinera 
odvysílanou v  
pořadu "Události" VO 17.6.2010     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 - Stanovisko D. Makrlíkové k odvolání Dozorčí komise  
 
Stanovisko k odvolání Dozorčí komise 
 
Naprosto zásadním způsobem nesouhlasím s postupem Rady ČT při odvolání Dozorčí komise Rady 
ČT na zasedání konaném dne 9. června 2010. Rada nepředložila jediný jasný důkaz, proč by měla být 
Dozorčí komise odvolána. Dle mého názoru mohlo dojít k porušení zákona o České televizi, který 
jasně definuje, za jakých okolností může být člen DK odvolán. 
 
Možný zánik funkce člena Dozorčí komise Rady ČT, respektive možnost jeho odvolání stanoví § 8a 
odst. 3 a § 6 odst. 1 a 2 zákona 483/1991 Sb. o České televizi: 
 
§ 8 
(3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 4 let, a to i opětovně, ne však na více než 4 
po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon této funkce 
platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 obdobně. Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí 
přiměřeně § 6 odst. 1 a 2. 
 
§ 6 
(1) Členství v Radě zaniká: 
a) uplynutím funkčního období, 
b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce předsedovi 
Poslanecké sněmovny, 
c) odvoláním z funkce, 
d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 
4 odst. 3, 
e) úmrtím. 
(2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá 
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5, 
b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, 
které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady, 
c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady. 
 
Žádná z těchto eventualit možného odvolání členů Dozorčí komise, natož pak Dozorčí komise jako 
celku nenastala. Odvolání Dozorčí komise Radou ČT je dle mého názoru  proto nejen nezákonné, ale i 
neplatné.  
 
Od postupu Rady ČT se tímto distancuji. Distancuji se také od volby nové Dozorčí komise 14. 
července 2010. 
 
 
 
Ing. Dana Makrlíková, 
Členka Rady České televize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


