
Zápis z 1. jednání Rady České televize ze dne 12. 1. 2011  
 
Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, H. Fibingerová, P. Koutný, J. Kratochvíl, 
R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, A. Svobodová, I. Satrapa, M. Uhde 
Omluveni: R. Mezuláník (část) 
Sekretariát Rady ČT:  E. Hojerová, J. Gabrielová 
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, J. Staněk, L. Oravcová, V. Myslík, R. Žádník 
 
 
Program jednání:   

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Volba předsedy a místopředsedů Rady ČT 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Rozpočet ČT na rok 2011 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2010 – schválení osnovy 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 
 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 1/1/11: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (14:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 2/1/11: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Brandejs a I. Satrapa a pověřuje ji 
ověřením tohoto zápisu. (14:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 3/1/11: 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. (14:0:0) 

 
4) Informace GŘ 

Generální ředitel informoval radu o: 
- vydání RGŘ s účinností od 1. 1. 2011, kterým se stanoví postupy, odpovědnosti a pravomoci 

při zadávání veřejných zakázek, koncesí a veřejných zakázek malého rozsahu v ČT  
- výběrovém řízení na facility management 
- reklamě na ČT 
- ocenění pořadů a filmů ČT 
- teletextu ČT 
 
Generální ředitel dále reagoval na veřejný dopis Radě ČT od FITESu a ARASu na způsob podání 
informací generálním ředitelem ČT dne 8. 12. 2010 na jednání Rady ČT. 

 
5) Volba předsedy a místopředsedů Rady ČT 

Usnesení č. 4/1/11: Rada jmenuje volební komisi ve složení A. Svobodová, J. Presl a I. Satrapa.  
 
Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy a místopředsedů Rady České televize takto:    
 
 



Volba předsedy:  

 
Nominace kandidátů: 
o Členové rady navrhnou kandidáta – ústně. 
o Každý člen může navrhnout max. jednoho kandidáta z přítomných členů rady. 
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. 
 

Volba místopředsedů:  

 
Nominace kandidátů: 
o Členové rady navrhnou kandidáty – ústně. 
o Každý člen může navrhnout jednoho kandidáta z přítomných členů rady. 
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 nejvýše tři kandidáty, jimž dává hlas, a volební lístek vhodí do 

volební urny. 
o V případě, že jeden (nebo dva až tři) kandidát získá potřebný počet hlasů je zvolen 

místopředsedou. 
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují tři kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola volby. 
o Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 
 
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 Další volba se eventuálně uskuteční na některém dalším jednání rady. 
(14:0:0) 

 
Volba předsedy 
Navržen byl a kandidaturu přijal Jiří Baumruk. 
 
Odevzdáno bylo 14 platných hlasů. 
 
Jiří Baumruk obdržel 11 hlasů. 

 
Usnesení č. 5/1/11: Předsedou Rady České televize byl s účinností od 26. ledna 2011 zvolen Jiří 
Baumruk. (14:0:0) 

 
Volba místopředsedů 
Navrženi byli a kandidaturu přijali: Jaroslav Dědič, Dana Eklová, Petr Koutný, Jiří Kratochvíl, 
Radek Mezuláník, Jan Prokeš. 
 
Odevzdáno bylo 14 platných hlasů. 
 
Jaroslav Dědič obdržel 12  hlasů. 
Dana Eklová obdržela 8 hlasů. 
Petr Koutný obdržel 3  hlasy. 
Jiří Kratochvíl obdržel 9 hlasů. 
Radek Mezuláník obdržel 3 hlasy. 
Jan Prokeš obdržel  4 hlasy.  
 
Usnesení č. 6/1/11: Místopředsedy Rady České televize byli s účinností od 26. ledna 2011 zvoleni 
Jaroslav Dědič, Jiří Kratochvíl a Dana Eklová. (14:0:0) 
 

6) Materiály z Dozorčí komise  
Usnesení č. 7/1/11: Rada bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Dozorčí komise ze dne 4. 1. 2011. 
(14:0:0) 
 
Usnesení č. 8/1/11: Rada vyslovuje souhlas s plánem činnosti a kontrol Dozorčí komise na 
I. čtvrtletí 2011. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 9/1/11: Rada na základě Usnesení č. 163/16/10 ze dne 6. 10. 2010 pověřila Dozorčí 
komisi přezkoumáním zadávací a smluvní dokumentace k veřejné zakázce „Služby správy a 
výběru televizních poplatků“. Na základě získaných podkladů Dozorčí komise konstatuje, že: 
 
1) Veřejná zakázka „Služby správy a výběru televizních poplatků“, ev. číslo 60 049 610, 
zveřejněná Českou televizí dne 10. 9. 2010, byla vyhlášena v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  
2) Navržený systém, který částečně vychází z praxe britské veřejnoprávní instituce BBC a 
dalších evropských institucí a v jejich legislativním prostředí se osvědčil, přesto vidíme v 
současných podmínkách postavení veřejnoprávních médií v České republice a v probíhajícím 
procesu novelizace zákona o České televizi jako obtížně realizovatelný s množstvím 
neodhadnutelných rizik.  
3) Na základě získaných a vyhodnocených informací Dozorčí komise navrhuje Radě České 
televize, aby doporučila generálnímu řediteli zrušení veřejné zakázky „Služby správy a výběru 



televizních poplatků“ ev. č. 60 049 610 před vypršením termínu pro odevzdání nabídek, tedy do 
31. 1. 2011.  

 
Rada na základě návrhu Dozorčí komise a podkladů získaných členy rady doporučuje 
generálnímu řediteli zrušení veřejné zakázky „Služby správy a výběru televizních poplatků“ ev. 
č. 60 049 610 před vypršením termínu pro odevzdání nabídek, tedy do 31. 1. 2011. (14:0:0) 

 
7) Rozpočet ČT na rok 2011 

Usnesení č. 10/1/11: Rada ČT byla dne 15. prosince 2010 seznámena s návrhem rozpočtu ČT na 
rok 2011.  
Návrh rozpočtu byl předložen k připomínkám členům Rady ČT a Dozorčí komise Rady ČT.  
Dozorčí komise doporučila na svém 1. jednání dne 4. ledna 2011 Radě ČT rozpočet schválit 
v předloženém znění. 
Rozpočet České televize na rok 2011 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a 
výnosů ve výši 7 200 mil. Kč. 
Rada ČT schvaluje v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů návrh rozpočtu České televize na rok 2011. (12:0:2) 

 
8) Výroční zpráva o činnosti ČT  v roce 2010 – schválení osnovy 

Usnesení č. 11/1/11: Rada schvaluje osnovu Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2010 (viz 
příloha). (11:0:0) 
 

9) Stížnosti a podněty  
Usnesení č. 12/1/11: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha). (13:0:0) 
 
Usnesení č. 13/1/11: Rada žádá generálního ředitele o stanovisko Etického panelu ČT ke stížnosti 
J. Vaňhové na pořad „Události“ ze dne 27. 12. 2010 (č.j. 17/11) a ke stížnosti P. Kani (ARAS) a 
I. Biela (FITES) na způsob podání informací generálním ředitelem ČT dne 8. 12. 2010 na jednání 
Rady ČT (č.j. 19/11). (13:0:0) 
 

10) Různé 
a) Dne 13. ledna 2011 se od 14:00 hodin uskuteční seminář Volebního výboru PSP ČR 

k senátnímu návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o ČT, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 231/2011 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o 
rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších 
předpisů.  

 
b) Program 2. jednání Rady ČT, které se uskuteční 26. ledna 2011 od 13:00 hodin v Café 

restaurantu: 
• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
Přílohy: 

1) Přehled stížností a podnětů 
2) Osnova Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2010 

 
Ověřovatelé zápisu: J. Brandejs a I. Satrapa  



Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 12. 1. 2011 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 12. 1. 2011 

626/10 19.12.2010 I. a M. Kubištovi 

 
stížnost na pořad 
"Třikrát s Miroslavem 
Donutilem"       odpověď RČT 

16/11 6.1.2011 J. Sťahel 

 
stížnost na zařazování 
informačních sdělení 
formou textu do 
vysílání poradů ČT       

 
odpověď RČT 
+ předáno GŘ k 
vyřízení 

14/11 6.1.2011 

 
K. Neumannová; 
Organizační 
výbor MS FIS 
2009 Liberec 

 
informace k organizaci 
Mistrovství světa 2009 
v Liberci        na vědomí 

18/11 10.1.2011 M. Prokop 

 
stížnost na způsob  
vyjadřování 
moderátorů ČT       na vědomí 

20/11 7.1.2011 P. Pospíšil 

 
RČT na vědomí; 
stížnost na 
Silvestrovský porgram 
ČT       na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

413/10 21.9.2010 

 
P. Utěkal, 
občanské 
sdružení Klidná 
Bašť 

 
stížnost na nevyvážené 
informování o letišti 
Vodochody VO 23.11.2010     

437/10 30.9.2010 M. Zich 

 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po Česku" z 
6. 5. 2010 VO 5.10.2010     

441/10 5.10.2010 

 
T. Kolísková; 
zastoupení spol. 
Regata ČR, s.r.o. 

stížnost na pořad 
"Události" z 19. 9. 
2010 VO 14.10.2010 

 
 
 
 
10.1.2011   

446/10 4.10.2010 I. Válová 

 
stížnost na pořad 
"Nedej se" z 22.9.2010 VO 14.10.2010     



451/10 12.10.2010 I. Cermanová 

 
stížnost na pořad 
"Nedej se" z 22. 9. 
2010 VO 14.10.2010     

452/10 12.10.2010 J.Havelka 

 
stížnost na pořad 
"Nedej se" z 22. 9. 
2010 VO 14.10.2010     

468/10 25.10.2010 
V. Bálek; Allianz 
pojišťovna 

 
reakce na pořad "Černé 
ovce" z 21. 10. 2010 VO 26.10.2010     

470/10 18.10.2010 J. Zieleniec 

 
stížnost na postup  
redakce zpravodajství 
ČT VO 26.10.2010 

 
 
 
10.1.2011   

481/10 1.11.2010 

 
V. Klouda,  
P. Herman; 
PASSERINVEST 
GROUP, a. s. 

stížnost na pořad  
"Nedej se" z  1. 11. 
2010 VO 2.11.2010     

482/10 1.11.2010 J. Radová 

 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT"  
z 18. 10. 2010 VO 2.11.2010     

489/10 8.11.2010 

 
J. Bělohlav, Z. 
Šinovský; 
Metrostav, a.s. 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 25. 
10. 2010 VO 23.11.2010     

 
 
 
 
 
 
505/10 

 
 
 
 
 
 
12.11.2010 

 
 
L. Schellong; 
Státní léčebné 
lázně Karlova 
Studánka, státní 
podnik 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 25. 
10. 2010 VO 23.11.2010 

 
 
 
 
 
 
10.1.2011   

491/10 5.11.2010 F. Kohout 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z 26.10. 
2010 VO 23.11.2010     

507/10 15.11.2010 

A. Matušková;  
Fakulta 
sociálních  
studií MU 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010     

508/10 15.11.2010 
 
V. Vavroušek 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010     

509/10 15.11.2010 H. Slabinová 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010     

510/10 15.11.2010 M. Konvička 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010   

  



514/10 15.11.2010 P. Dolák 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010     

595/10 23.11.2010 M. Čuhelová 

 
stížnost na pořad 
"Znamení a rituály" z  
31.7. 2010 a pořad 
"Milénium" z 28.10. 
2010 VO 14.12.2010     

606/10 6.12.2010 A. Komers 

 
žádost A. Dekoje  o 
případné projednání 
zařazování 
sponzorských vzkazů v 
ČT   14.12.2010     

607/10 9.12.2010 
L. Skopal;  
PS PČR 

 
žádost o prošetření 
postoupených stížností VO 14.12.2010     

618/10 13.12.2010 J. Kalabus 

 
stížnost na vysílání 
zpravodajství a 
publicistiky ČT VO 14.12.2010     

624/10 14.12.2010 
V. Žežulková; 
ÚV KSČM 

 
stížnost na pořad 
"Události" z 11.12. 
2010 VO 23.12.2010     

625/10 14.12.2010 M. Hejzlarová 

 
stížnost na 
neobjektivitu vysílání 
ČT24  VO 23.12.2010     

627/10 16.12.2010 M. Švadlenka 

 
stížnost na pořad 
"Události" z 11. 9. 
2010 VO 10.1.2011     

629/10 22.12.2010 

 
B. Sobotka; 
ČSSD 

 
RČT na vědomí; 
stížnost na pořad 
"Otázky Václava 
Moravce" z 19. 12. 
2010 VO 10.1.2011 

  

  

15/11 9.1.2011 M. Malovec 

 
dotaz na uvedení 
nového loga ČT na 
obrazovku   10.1.2011     

17/11 30.12.2010 

 
J. Vaňhová;  
Ústecký kraj 

 
stížnost na pořad 
"Události" z 27. 12. 
2010 VO 10.1.2011     

19/11 7.1.2011 

 
P. Kaňka; 
ARAS, I. Biel; 
FITES 

 
nesouhlas s 
informacemi J. Janečka 
uvedenými dne 8.12. 
2010 na jednání Rady 
ČT    10.1.2011     



 
 
 
Příloha č. 2 – Osnova Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2010 
 
 

Výroční zpráva o činnosti České televize 
v roce 2010 

OBSAH 

 
1. Úvod 

1.1. O struktuře výroční zprávy       

1.2. Česká televize v roce 2010 – chronologický přehled událostí   

1.3. Změny právního rámce působení České televize v roce 2010    

1.4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím  

            

1.5. Vývoj české mediální krajiny v roce 2010 se zvláštním zřetelem k činnosti  

plnoformátových televizních stanic                    

 

2. Činnost České televize v roce 2010       

2.1. Česká televize jako instituce v roce 2010 

2.1.1. Organizace řízení České televize a její změny 

2.1.2. Vztahy mezi Českou televizí jako zaměstnavatelem a odborovými organizacemi  

2.1.3. Vývoj počtu zaměstnanců České televize 

2.1.4. Složení poradních orgánů generálního ředitele České televize 

2.1.5. Průběh restrukturalizace České televize     

  

2.2. Služba České televize veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů v roce  2010 

2.2.1. Plnoformátové programy České televize     

 2.2.2. Charakteristika programové nabídky České televize     

2.2.3. Česká televize a česká kinematografie     

2.2.4. Tematické programy České televize      

2.2.5.  Nová média        

 2.2.5.1. Portál ČT24 

 2.2.5.2. Internet 

 2.2.5.3. Teletext 

2.2.6. Oceněné pořady České televize       

 

2.3. Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2010   



 

2.4. Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2010   

        

2.5. Česká televize a její účast v soudních sporech a správních řízeních v roce 2010  

         

2.5.1. Soudní spory, vedené Českou televizí       

2.5.2. Účast České televize ve správních řízeních      

2.5.3. Průběh a výsledky externích kontrol činnosti a hospodaření České televize  

      

2.6. Hlavní rysy hospodaření České televize v roce 2010      

   

2.7. Obchodní činnost České televize v roce 2010      

   

2.8. Rok 2010 – digitální vysílání    

                                 

3. Hlavní závěry Rady České televize o činnosti České televize v roce 2010  

                     

3.1. Činnost České televize v roce 2010 z pohledu zákona č. 483/1991 Sb., o České  televizi,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

3.2. Činnost České televize v roce 2010 z pohledu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 

 

4. Vlastní činnost Rady České televize v roce 2010 

 

4.1. Složení a práce Rady České televize v roce 2010 

4.1.1. Členové Rady České televize  

4.1.2. Sekretariát Rady České televize 

4.1.3. Jednání Rady České televize 

4.1.4. Agenda Rady České televize 

 

4.2. Složení a činnost Dozorčí komise Rady České televize v roce 2010 

4.2.1. Členové Dozorčí komise Rady České televize 

4.2.2. Činnost Dozorčí komise Rady České televize 

 

4.3. Stížnosti  a podněty 

5. Přílohy 


