
Zápis ze 3. jednání Rady České televize ze dne 9. 2. 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: / 
Sekretariát Rady ČT:  E. Hojerová, J. Gabrielová 
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, J. Mrzena, J. Staněk, V. Myslík, J. Krejčík 
 
Program jednání:   

• Zahájení 
• Schválení programu jednání 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Jednací řád Rady ČT 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 22/03/11: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 23/03/11: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Kratochvíl a A. Svobodová a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 24/03/11: 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.  
Rada obdržela analýzu programu ČT4 za rok 2010. Rada pověřuje J. Baumruka vypracováním 
hodnotící zprávy a předložením návrhu na usnesení v této věci na jednání dne 23. 2. 2011. 
Rada obdržela zprávu o vymáhání televizních poplatků za rok 2010. Rada pověřuje J. Dědiče 
vypracováním hodnotící zprávy a předložením návrhu na usnesení v této věci na jednání dne 
9. 3. 2011. 
Rada obdržela písemnou informaci o správních a soudních řízeních za období 2. pololetí 2010. 
Rada pověřuje H. Fibingerovou vypracováním hodnotící zprávy a předložením návrhu na usnesení 
v této věci na jednání dne 9. 3. 2011. 
Rada obdržela materiál, týkající se vzdělávání ve vysílání ČT. Rada pověřuje A. Svobodovou 
vypracováním hodnotící zprávy a předložením návrhu na usnesení v této věci na jednání dne 23. 3. 
2011. (13:0:0) 
 

4) Informace GŘ  
a)  Generální ředitel informoval radu o: 

- úspěchu tvůrců ČT při nominacích na ceny Českého lva 
- vysílání ČT dle zákonných kvót 
- dopise předsedy Olympijského výboru M. Jiráska, ve kterém reaguje na otevřený dopis 

ARASu a FITESu 
 
 
 
 



b)  Hodnocení ukazatelů pohyblivé části mzdy GŘ ve IV. čtvrtletí a II. pololetí 2010 
Usnesení č. 25/03/11: Rada bere na vědomí hodnocení měřitelných ukazatelů pohyblivé části 
mzdy generálního ředitele ve IV. čtvrtletí 2010. Rada konstatuje, že tyto ukazatele byly splněny. 
(11:0:3) 

 
Usnesení č. 26/03/11: Rada se zabývala plněním hodnotitelných ukazatelů pohyblivé části mzdy 
generálního ředitele za II. pololetí 2010. Rada schvaluje vyplacení pohyblivé části mzdy 
generálního ředitele. (1:2:11) Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 27/03/11: Rada se zabývala plněním hodnotitelných ukazatelů pohyblivé části mzdy 
generálního ředitele za II. pololetí 2010. Rada na základě Usnesení č. 172/17/10 schvaluje 
vyplacení pohyblivé části mzdy generálního ředitele snížené o 50 % ve výplatních termínech 
únor–duben 2011. (1:5:8) Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 28/03/11: Rada se zabývala plněním hodnotitelných ukazatelů pohyblivé části mzdy 
generálního ředitele za II. pololetí 2010. Rada na základě Usnesení č. 172/17/10 schvaluje 
vyplacení pohyblivé části mzdy generálního ředitele snížené o 20 % (tj. o 17 400,- Kč) ve 
výplatních termínech únor–duben 2011. (8:0:6) 
 

5) Jednací řád Rady ČT  
Usnesení č. 29/03/11: Rada souhlasí se změnou svého Jednacího řádu v článku 3 bodě 8. Původní 
znění bodu 8 se nahradí takto: „Rada zadává úkoly Dozorčí komisi v konkrétní věci nad rámec 
schváleného plánu činnosti a kontrol Dozorčí komise na základě usnesení rady. Členové rady se 
jednání Dozorčí komise neúčastní, s výjimkou případu, kdy je komise pozve. Člen rady má však 
právo požadovat po předsedovi Dozorčí komise informace z oboru činnosti komise. Komise mu ji 
poskytne podle svého uvážení písemně nebo ústně, na jednání rady nebo i mimo ni, a to vždy 
s ohledem na zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost podle ustanovení § 8a odst. 8 zákona o 
ČT. O skutečnosti, že člen rady požadoval po Dozorčí komisi informaci a o tom, zda mu byla 
poskytnuta, člen rady informuje radu na jejím jednání. Zbavit Dozorčí komisi mlčenlivosti 
v konkrétní věci může předseda rady na základě usnesení rady.“ (viz příloha). (14:0:0) 

  
6) Materiály z Dozorčí komise  

Usnesení č. 30/03/11: Rada bere na vědomí zápis z 2. jednání Dozorčí komise ze dne 1. 2. 2011. 
(14:0:0) 
 
Usnesení č. 31/03/11: Rada bere na vědomí informaci Dozorčí komise o vyžádaných materiálech. 
(14:0:0)  
 
Usnesení č. 32/03/11: Rada pověřuje předsedu, aby ve smyslu zákona o ČT zbavil Dozorčí komisi 
mlčenlivosti ve věci předložení celkových nákladů na vybrané pořady (viz příloha – usnesení č. 
DK 27/04/10) členům Rady ČT. (7:5:2) Toto usnesení nebylo přijato.  
 
Usnesení č. 33/03/11: 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 se  smlouvou o nájmu pozemku 
č. 819-1-D0-00 s Media Vision s.r.o. Jedná se o pozemek parc. č. 1187/7 o výměře 97,93 m2 a 
pozemek na střeše obj. E501 o výměře13 m2, roční úhrada bez DPH činí 168 058,95 Kč. Dále 
nájem optického kabelu, roční úhrada bez DPH činí 180 000,00 Kč. Celková roční úhrada bez 
DPH činí 348 058,95 Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 34/03/11: 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 se smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 
819-0-D0-00 se společností Media Vision s.r.o. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory 
v objektu ČT, KH, 10. patro, sektor G, místnost č.1001, 1003, 1004, 1006 a 11. patro, sektor G, 
místnost č. 1104. Celková užitná plocha je 59,13m2, roční úhrada za pronájem prostor bez DPH 



činí 71 665,56 Kč, celková roční úhrada (včetně poskytovaných služeb ze strany ČT) bez DPH 
činí 207 466,76 Kč.  Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 35/03/11: 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. 1 ke smlouvě o nájmu 
pozemku č. 723-2-D0-00 ze dne 30. 6. 2008 s A.F.K. Slavoj Podolí Praha. Platby za odběr tepelné 
energie pro ohřev a vytápění TV budou účtovány dodavatelem tepelné energie Pražskou 
teplárenskou a.s., a to na základě smlouvy č. 30547661, uzavřené mezi A.F.K. Slavoj Podolí Praha 
a Pražskou teplárenskou, a.s. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (14:0:0) 
 

7) Stížnosti a podněty  
Usnesení č. 36/03/11: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha). (14:0:0) 
 

8) Různé 
a) Návrhy usnesení na schválení objednávky na vypracování pravidelných měsíčních analýz 
mediálních výstupů Rady ČT a analýz vyváženosti vybraných pořadů TV zpravodajství a 
publicistiky ČT 1 společností Newton Media, a.s. na rok 2011 byly na návrh předkladatele po 
proběhlé diskusi k tomuto tématu staženy z programu. 
 
b) Usnesení č. 37/03/11: Rada souhlasí s vystoupením J. Krejčíka v délce 3 minut. (13:0:0) 
 
c) Předběžný program 4. jednání Rady ČT, které se uskuteční 23. února 2011 od 13:00 hodin 
v Café restaurantu: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Analýza programu ČT4 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
    předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Přehled stížností a podnětů 
2) Jednací řád Rady ČT 
3) Usnesení č. DK 27/04/10 ze dne 13. 10. 2010 
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Kratochvíl, A. Svobodová 
 



Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 9. 2. 2011 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 9. 2. 2011 

494/10 11.11.2010 V. Novák 

 
reakce na odpověď 
RČT; připomínky k 
relaci "Předpověď 
počasí"       

 
odpověď RČT 

38/11 24.1.2011 V. Hendrych 

 
stížnost na 
neobjektivní a 
nevyvážené vysílání 
ČT VO   

  
 
odpověď RČT+ 
předáno jako 
podnět GŘ 

48/11 27.1.2011 M. Maršák 

 
nesouhlas s návrhem 
úpravy vysílání 
reklamy na ČT       

 
odpověď RČT 

49/11 31.1.2011 P. Pokorný 

 
stížnost na 
neinformování ČT o 
akci lékařských 
odborů VO     

odpověď RČT+ 
předáno jako 
podnět GŘ 

52/11 26.1.2011 P. Cechl; ČTK 

 
žádost o zasílání 
pozvánky na jednání 
RČT       

 
odpověď RČT 

56/11 2.2.2011 B. Skopalová 

 
žádost o pracovní 
místo v ČT       

 
odpověď RČT 

51/11 2.2.2011 
M. Jirásek; Český 
olympijský výbor 

RČT na vědomí; 
reakce na otevřený 
dopis Radě ČT        na vědomí 

55/11 2.2.2011 
D. Novotná; 
Nejvyšší soud ČR 

 
informace o 
probíhajícím soudním 
řízení s P. Cibulkou       na vědomí 

70/11 7.2.2011 A. Krejčí 

 
informace o 
probíhající kauze 
týraného Dominika       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     

446/10 4.10.2010 I. Válová 

 
stížnost na pořad 
"Nedej se" z 22. 9. 
2010 VO 14.10.2010 7.2.2011   

451/10 12.10.2010 I. Cermanová 

 
stížnost na pořad 
"Nedej se" z 22. 9. 
2010 VO 14.10.2010 7.2.2011   

452/10 12.10.2010 J.Havelka 

 
stížnost na pořad 
"Nedej se" z 22. 9. 
2010 VO 14.10.2010 8.2.2011   

468/10 25.10.2010 
V. Bálek; Allianz 
pojišťovna 

 
reakce na pořad 
"Černé ovce" z 21. 
10. 2010 VO 26.10.2010 8.2.2011   

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 8.2.2011   

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 8.2.2011   

 
 
 
 
 
 
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 8.2.2011   

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 8.2.2011   

624/10 14.12.2010 
V. Žežulková; 
ÚV KSČM 

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

 
 
  
 
9.2.2011   

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 8.2.2011   

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 

 
 
 
 
 
 
9.2.2011   

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 
12.1.2011 31.1.2011   

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 
12.1.2011     

39/11 21.1.2011 S. Kuník 

stížnost na způsob 
jednání ČT při výběru 
poplatků   8.2.2011 

  
  

54/11 3.2.2011 

 
E. Kudrnová; 
anglicko-české 
gymnázium 
Amazon 

stížnost na pořad 
"Události" z 30. 1. 
2011 VO 8.2.2011     

68/11 4.2.2011 J. Vašíček 

 
stížnost na porušení 
autorských práv 
Českou televizí    8.2.2011     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 – Jednací řád Rady ČT 
 

Jednací řád Rady České televize 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1) Rada České televize (dále jen „rada“) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na 
kontrolu činnosti České televize (dále jen „ČT“). 

2) Činnost rady se řídí tímto jednacím řádem přijatým podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 
483/1991 Sb., o ČT, v platném znění (dále jen „zákon o ČT“). 

3) Nastanou-li okolnosti, které nejsou tímto řádem předvídány, rozhodne rada při jejich řešení o 
postupu svého jednání. 

Článek 2 

Orgány rady 
 

1) Orgány rady jsou předseda rady (dále jen „předseda“) a tři místopředsedové rady (dále jen 
„místopředsedové“).  

2) Stálým poradním orgánem ve věcech kontroly hospodaření ČT je Dozorčí komise, jejíž 
činnost se řídí ustanovením § 8a zákona o ČT. 

3) Sekretariát rady zajišťuje administrativně-technickou činnost rady. Pracovníci sekretariátu 
jsou v pracovněprávním vztahu k ČT.  

Článek 3 

Předseda 
 

1) Předsedu volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
2) Předsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
3) Předseda je volen na funkční období dvou let, a to i opětovně. 
4) Předseda se vzdává své funkce písemným prohlášením doručeným do sídla rady. 
5) Předseda zastupuje radu navenek a jedná jejím jménem a podepisuje její dokumenty. 
6) Předseda-  

a) svolává a řídí jednání rady  
b) koordinuje činnost rady  
c) podle usnesení rady a v naléhavých případech i bez takového usnesení koordinuje 

plnění úkolů členů rady v době mezi jednáními rady 
d) po projednání v radě navrhuje generálnímu řediteli jmenování a odvolání tajemníka 

rady 
e) navrhuje generálnímu řediteli výši platu tajemníka rady včetně pohyblivých složek  a 

na návrh tajemníka ostatních pracovníků sekretariátu; o podaných návrzích informuje 
členy rady mimo veřejné jednání rady 

f) řídí činnost sekretariátu rady  
g) je mluvčím rady 

7) Předseda se schází v době mezi jednáními rady s místopředsedy i ostatními členy rady a 
s Dozorčí komisí nebo s jednotlivými členy Dozorčí komise a s generálním ředitelem ČT 
podle potřeby, a to zejména za účelem přípravy jednání rady. 



8) Rada zadává úkoly Dozorčí komisi v konkrétní věci nad rámec schváleného plánu činnosti a 
kontrol Dozorčí komise na základě usnesení rady. Členové rady se jednání Dozorčí komise 
neúčastní, s výjimkou případu, kdy je komise pozve. Člen rady má však právo požadovat po 
předsedovi Dozorčí komise informace z oboru činnosti komise. Komise mu ji poskytne podle 
svého uvážení písemně nebo ústně, na jednání rady nebo i mimo ni, a to vždy s ohledem na 
zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost podle ustanovení § 8a odst. 8 zákona o ČT. O 
skutečnosti, že člen rady požadoval po Dozorčí komisi informaci a o tom, zda mu byla 
poskytnuta, člen rady informuje radu na jejím jednání. Zbavit Dozorčí komisi mlčenlivosti 
v konkrétní věci může předseda rady na základě usnesení rady. 

Článek 4 

Místopředsedové 
 

1) Místopředsedy volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
2) Místopředsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
3) Místopředsedové jsou voleni na funkční období dvou let, a to i opětovně. 
4) Místopředsedové se mohou své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla rady.  
5) Nemůže-li předseda rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho předsedou či 

radou určený místopředseda rady.  

Článek 5 

Sekretariát rady 
 

1) V čele sekretariátu je tajemník rady, který odpovídá za jeho činnost předsedovi.  
2) Tajemník rady, jakož i ostatní pracovníci sekretariátu rady, jsou přijímáni do pracovního 

poměru na základě usnesení rady. 
3) Sekretariát rady zajišťuje též administrativně-technickou činnost Dozorčí komise. 
4) Pracovníci sekretariátu rady spolupracují se zaměstnanci ČT určenými generálním ředitelem 

ČT za účelem přípravy podkladových materiálů pro jednání rady a Dozorčí komise. 
5) Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu rady z prostředků ČT. 

Článek 6 

Jednání rady 
 

1) Rada jedná podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. 
2) Jednání rady svolává předseda, zpravidla na základě předběžného pracovního plánu rady. O 

místě, termínu a návrhu programu jednání budou informováni členové rady zpravidla sedm 
dní předem. 

3) Program jednání navrhuje předseda. Člen může předložit návrh dalšího bodu programu nebo 
jeho změnu, a to písemně v dané lhůtě, nebo ústně na začátku jednání při projednávání návrhu 
programu jednání. Navržená změna programu jednání nabývá platnosti automaticky, 
s výjimkou případu, kdy se proti vysloví hlasováním většina přítomných členů rady. 

4) Předseda svolá jednání rady rovněž tehdy, požádá-li ho o to prokazatelným způsobem Dozorčí 
komise nebo alespoň pět členů rady. 

5) Podkladové materiály pro jednání rady obdrží její členové alespoň 48 hodin před termínem 
jednání. V případě nutnosti je možno podkladový materiál předložit i před začátkem jednání 
rady, s projednáním takového tématu musí rada souhlasit.  

6) Jednání rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení rady  z celého jednání nebo 
z jeho části vyloučena při naplnění podmínek ustanovením §7 odst. 3 zákona o ČT. 

7) Jednání rady se zúčastňuje i generální ředitel ČT bez hlasovacího práva, nebo jím určený 
zástupce. 



8) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li 
přítomen předseda rady nebo některý z jejích místopředsedů. 

9) Rada přijímá rozhodnutí ve formě usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, 
s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e),f),g),j),k) a l) zákona o ČT, které přijímá 
nadpoloviční většinou hlasů všech členů a s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání 
generálního ředitele ČT, k němuž je zapotřebí alespoň deset hlasů členů rady. 

10) Rada hlasuje o návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným tématům. O pozměňovacích 
návrzích hlasuje vždy v opačném pořadí, než ve kterém byly podány. 

11) Na žádost člena rady se o části návrhu usnesení hlasuje odděleně. 
12) Rada svým usnesením určí zpravodaje k jednotlivým bodům programu. Podle potřeby rada 

může jmenovat stálé nebo příležitostné pracovní skupiny. 
13) Z jednání rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle 

zvláštních právních předpisů. Originál zápisu ověřují svými podpisy členové návrhové 
komise, volení pro každé jednání rady, a předsedající jednání. 

14) Písemná prohlášení členů rady, která nemají charakter usnesení, mohou být uveřejněna pouze 
jako příloha ze zápisu jednání.  

15) Rada může umožnit vystoupení na svém jednání i nečlenům rady. Pokud jde o zaměstnance 
ČT, vyzve generálního ředitele, aby zprostředkoval vystoupení jednotlivých zaměstnanců na 
dané téma. V případě ostatní veřejnosti může rada umožnit časově omezené vystoupení 
jednotlivců ke konkrétnímu tématu, pokud o to požádá některý člen rady.  

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 9. února 2011. 
2) Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje jednací řád ze dne 15. března 2007 ve znění pozdějších 

změn a doplňků. 
 
 
 
V Praze dne 9. února 2011 
 
 
 
 
 
 
 

     PaedDr. Jiří Baumruk. 
předseda Rady České televize 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 – Usnesení č. DK 27/04/10 ze dne 13. 10. 2010 
 
 
 

Usnesení č. DK 27/04/10 ze dne 13. 10. 2010 
 
 
Usnesení č. DK 27/04/10: DK obdržela žádost členky Rady ČT paní Ing. Eklové o předložení 
kompletních nákladů (event. jednotlivé ceny za díly) na výrobu těchto pořadů (citace z žádosti):  
Seriály: 
Vyprávěj 
Poste restante 
Proč bychom se netopili 
nově vznikající Cukrárna 
Špačkovi 
podnikatelského magazínu POKR 
Krotitelé dluhů 
Cestopisný pořad Na cestě po...... 
Devatero řemesel 
Kluci v akci 
Pod pokličkou 
Chalupa je hra 
Zahrada je hra 
Bydlení je hra 
Malá farma 
Duety 
Když hvězdy tančí 
 
pořad 3+1 s Miroslavem Donutilem 
Náklady na 2 pohádky a 2 filmy , například  
nedělní televizní filmy (Divnovlásky,.....) 
DK žádá generálního ředitele cestou Rady ČT o předložení nákladů na jednotlivé pořady. (5:0:0) 

 


