
Zápis z 13. jednání Rady České televize ze dne 11. 7. 2012   
 
 
Přítomni:    A. Bajaja, J. Dědič, D. Eklová, J. Brandejs, M. Jankovec, P. Koutný, R. Kühn,  

J. Kratochvíl, J. Prokeš, J. Pavlata, J. Presl, M. Uhde  
Omluveni:  J. Závozda, R. Mezuláník 
Sekretariát Rady ČT:  M. Pantoflíčková 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:    P. Dvořák  
 
Představení nového člena Rady ČT 
Pan předseda představil nového člena Rady ČT, zvoleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 
dne 20. 6. 2012, pana Jana Brandejse. 
 
Program jednání:   
 

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace generálního ředitele 
• Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů 
• Hodnocení plnění úkolů veřejné služby ČT  
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 172/13/12: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (12:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 173/13/12: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Mgr. Jaroslav 
Dědič a René Kühn a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (10:0:2) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 174/13/12: Rada obdržela materiál „Informace o koncepci přijaté v souvislosti se 
zpřístupňováním obsahu APF“.  
Rada pověřuje Jana Brandejse zpracováním hodnotící zprávy k tomuto materiálu a předložením 
návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 8. 8. 2012. (11:0:1) 

 
Protinávrh člena Rady pana R. Mezuláníka k problematice Programu ČT 3 – program pro děti, 
mládeže a vzdělávání. 
Usnesení č. 175/13/12: 
Rada bere na vědomí materiál „Program ČT3 – program pro děti, mládež a vzdělávání“. 
Rada zřizuje odborný poradní orgán - Panel Rady ČT, k detailní oponentuře projektu dětského 
vysílání, složený z odborných pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a pedagogů 
vybraných škol. Členové Rady mohou do 8. 8. 2012 navrhnout členy Panelu. (1:9:2)  
Návrh nebyl přijat 

 
Usnesení č. 176/13/12: Rada obdržela materiál „Program ČT 3 – program pro děti, mládež a 
vzdělávání“. Rada konstatuje, že byla s obsahem materiálu seznámena na pracovním setkání, 
pořádaném generálním ředitelem dne 6. 6. 2012 a žádá generálního ředitele, aby byla 
informována o přípravách Programu ČT 3 – programu pro děti, mládež a vzdělávání, v termínu do 
1. 10. 2012. (11:0:1) 

 
Usnesení č. 177/13/12: Rada obdržela materiál „Dlouhodobé plány programového, 
ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 2017“. Rada konstatuje, že byla 
seznámena s obsahem materiálu na pracovním setkání, pořádaném generálním ředitelem dne 20. 



6. 2012. Rada žádá své členy, aby písemné připomínky k tomuto materiálu předložili v termínu do 
25. 7. 2012 do Sekretariátu Rady ČT. Rada projedná předmětný materiál na svém 14. jednání dne 
8. 8. 2012. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 178/13/12: Rada konstatuje, že dne 11. 7. 2012 proběhlo v souladu s usnesením č. 
146/10/12 pracovní setkání u generálního ředitele na téma Zhodnocení nových Událostí 
z podhledu vývoje sledovanosti, divácké spokojenosti, nákladů a dalšího směřování Událostí. 
(12:0:0) 

 
Usnesení č. 179/13/12: Rada konstatuje, že v souladu s článkem X. Dohody o sjednaných 
pracovních podmínkách, podepsané dne 3. 10. 2011, vznikl generálnímu řediteli nárok na 
poměrnou část bonusu za rok 2011 ve výši 500 tis. Kč, a to na základě splnění kritérií pro přiznání 
a určení výše ročního bonusu, kterými jsou  
a. hospodá řské výsledky ČT, zejména :  
i. vyrovnané hospodaření, 
ii. dodržování plánovaného rozpočtu i jednotlivých plánovaných ukazatelů, zejména v oblasti 
provozních a mzdových nákladů, 
b. úrove ň televizního vysílání ČT, zejména: 
i. kvalita programové nabídky, 
ii. posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu, 
c. manažerské výsledky a pln ění dalších povinností, zejména: 
i. dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT, 
ii. komunikace s RČT a plnění jejích usnesení, 
iii. komunikace s veřejností, 
iv. plnění strategických plánů a realizace pozitivních restrukturalizačních změn, 
v. kvalita manažerských rozhodnutí, 
vi. kvalita kontrolních procesů a činností. 
 (12:0:0) 
 
  

Informace předsedy Rady ČT k Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2011 
V souladu s usnesením Rady č. 139/10/12 obdrželi členové Rady pracovní verzi Výroční zprávy o 
hospodaření ČT za rok 2011, kterou předložil generální ředitel do Sekretariátu Rady ČT v termínu 
do 9. 7. 2012.  
Připomínkové řízení k tomuto materiálu bude trvat do 27. 7. 2012. Do tohoto termínu odešlou 
členové Rady své připomínky v písemné a elektronické podobě na Sekretariát Rady, ve stejném 
termínu předloží k materiálu stanovisko Dozorčí komise RČT.  
Koordinací postupu prací při přípravě a tvorbě konečného znění Výroční zprávy byl Radou 
pověřen Mgr. Prokeš.  
Konečné znění Výroční zprávy bude schváleno na 15. jednání Rady dne 29. 8. 2012. 

 
Usnesení č. 180/13/12: Rada bere na vědomí informace M. Uhdeho, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání Rady. (12:0:0) 
 

4) Informace Generálního ředitele 
      Generální ředitel informoval Radu o následujících záležitostech: 

1. Personální záležitosti – jmenování ředitele vývoje pořadů a programových formátů J. Maxy, 
jmenování nových kreativních producentů 

2. Vytvoření Filmového centra České televize 
3. Zhodnocení prvních tří měsíců nových Událostí 
4. Olympijské hry Londýn 2012 
5. Informace o novém odpoledním bloku pořadů pro děti na ČT2 
6. Informace z Valného shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které se konalo 21. a 22. 

června 2012 v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku – jmenování Petra Vítka, 
manažera technických a mezinárodních projektů České televize do Technické komise EBU 

7. Vznik nového Sdružení pro měření sledovanosti – současný stav 
8. Písemné vyjádření generálního ředitele Petra Dvořáka na veřejné vystoupení člena Rady ČT 

Radka Mazuláníka – rozhovor pana Radka Mezuláníka pro web by-the-way.cz 
 
5) Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů 



      Usnesení č. 181/13/12:  
      Rada projednala materiál „Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů“.  

Rada bere předložený materiál na vědomí.  
Rada žádá generálního ředitele, aby Zprávu o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2012 
předložil v termínu do 30. 5. 2013. (12:0:0) 

 
6) Hodnocení plnění úkolů veřejné služby ČT  
      Usnesení č. 182/13/12: 

Rada projednala materiál „Stanovení systému pro posuzování plnění úkolů veřejné služby – návrh 
harmonogramu implementace metodologie RQIV“.  
Rada bere předložený materiál na vědomí. (12:0:0) 

 
      Usnesení č. 183/13/12: 

Rada projednala materiál „Hodnocení plnění úkolů veřejně služby ČT – základní principy a 
metodologie “.  
Rada bere předložený materiál na vědomí. (12:0:0) 

 
7) Materiály z Dozorčí komise 

Usnesení č. 184/13/12:  
Rada bere na vědomí zápis z jednání Dozorčí komise RČT ze dne 3. 7. 2012. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 185/13/12:  
Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise RČT přijaté formou hlasování per rollam ze dne 
29. 6. 2012, č. DK 49/07/12, jehož přílohou je Rozbor DK o hospodaření ČT za rok 2011. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 186/13/12:  
Rada bere na vědomí Rozbor DK RČT o hospodaření ČT za rok 2011, který předložila Radě 
v souladu s ustanovením § 8a) odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 
pozdějších předpisů, do 30. června 2012. (11:0:0) 

 
Usnesení č. 187/13/12:  
Rada schvaluje na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů, Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků České 
televize za rok 2011. (10:0:1) 
 
Návrh pana Mgr. Jana Prokeše k problematice Účetní závěrky a přehledu pohledávek a závazků 
České televize za rok 2011 
Usnesení č. 188/13/12:   
Rada žádá generálního ředitele, aby v souladu s doporučeními, uvedenými v Rozboru DK o 
hospodaření ČT za rok 2011 aktivně snižoval objem pohledávek ČT, zejména v oblasti televizních 
poplatků, zajistil objem výnosů ve výši, která pokryje plánované náklady, a v návaznosti na 
očekáváný pokles příjmů udržoval objem investic ve výši, která významně neohrozí stav cash-
flow. (12:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 189/13/12: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu). (11:0:0) 

 
9) Různé 

Stanovisko Parlamentního institutu k problematice uveřejňování dokumentů dle zákona o České 
televizi, a to rovněž ve vztahu k rozpočtu České televize. 

 
Návrh programu 14. jednání Rady ČT, které se uskuteční 8. srpna 2012 od 13:00 hodin v Café 
restaurantu: 

 
• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
•    Informace generálního ředitele 
•    Informace o koncepci přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu APF 



•    Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 
2017   

•    Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
10) Závěr  
 
 
 
 

Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 

 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Přehled stížností a podnětů 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Mgr. Jaroslav Dědič    René Kühn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 11. 7. 2012 

       

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 11. 7. 2012 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob vyřízení 
Radou  

240/12 2.5.2012 

Generali poj.-p.  
Cívka stížnost-Reportéři 2.4.2012 4.5.2012     

242/12 3.5.2012 
RRTV-Čechová používání ČJ ve sděl.prostř. 

4.5.2012     

279/12 
12.6.2012 
31.5.2012 Anděla Novotná neobjektivita vysílání 14.6.2012     

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 

Způsob vyřízení 
Radou 

177/11 8.4.2011 J. Šindar 

 
stížnost na postup vedení Programového 
okruhu ČT2 

24.5.2011 
9. 2. 2012 

7.6.2011 
17.5.2012   

182/11 21.4.2011 

 
R. Houska;  
právní zastoupení 
M. Kis 

stížnost na člena redakce pořadu 
"Reportéři ČT" 3.5.2011 24.5.2011   

434/11 10.1.2011 

 
A. Schubert; obec 
Modrava 

 
nesouhlas se  stanoviskem GŘ; stížnost na 
nevyváženost zpravodajských a 
publicistických  pořadů České televize k 
tématu Národní park Šumava 26.1.2012 17.5.2012   

641/11 21.11.2011 J. Žemla 

 
žádost o zařazování produkce Filharmonie 
Brno do vysílání ČT 12.1.2012 17.5.2012   

53/12  3.2.2012 

K. Babáková; 
Šachta a 
Partners, v. o. s. 

 
stížnost na reportáže týkající se kauzy 
předražených jízdenek Dopravního 
podniku hl.m. Prahy 23.2.2012     

67/12 31.1.2012 J. Smílek 

 
stížnost na reportáže v pořadech "Události 
názory" ze dne 19.8.2011 a "Události" ze 
dne 20.8.2011 týkající se kauzy kolem 
knihy "Deset tisíc extremistů" 23.2.2012 17.5.2012   

75/12 6.2.2012 

 
T. Jarolím; 
EUROPEAN 
INITIATORY 
INSTITUTE, o.s. 

stížnost na reportáž v pořadu "Náš 
venkov" 8.3.2012 10.4.2012   

80/12 7.2.2012 F. Halásek 

 
stížnost na vyváženost objektivitu v 
publicistických pořadech 23.2.2012 10.4.2012   

84/12 13.2.2012 

T. Jarolím; 
EUROPEAN 
INITIATORY 
INSTITUTE, o.s. 

 
stížnost na neodvysílání reportáže z TK 
strany Věci veřejné v hlavní zpravodajské 
relaci 23.2.2012 10.4.2012   



85/12 15.2.2012 M. Berka 

 
stížnost na nevhodný (pornografický) 
obsah pořadu "Ve znamení psa" 23.2.2012 10.4.2012   

86/12  
283/12 15.2.2012 S. Cukor 

 
stížnost na reportáž v pořadu "Reportéři 
ČT" ze dne 6.2.2012 8.3.2012 10.4.2012   

114/12 21.2.2012 V. Strnadová 
 
stížnost na kvalitu skrytých titulků 15.3.2012     

122/12 27.2.2012 

P. Novák; 
zastoupení M. 
Haly 

stížnost na reportáž týkající se bývalých 
manažerů silnic a dálnic v  pořadu 
"Události" dne 31.1.2012 15.3.2012 10.4.2012   

148/12 10.3.2012 H. Zlatník 

 
stížnost na narušování obrazu vysíláním 
textu na liště 12.4.2012 17.5.2012   

149/12 13.3.2012 P. Kovářík 

 
stížnost na pořad "Reportéři ČT" ze 7. 3. 
2012 26.4.2012 5.6.2012 odpověď RČT 

152/12 12.3.2012 M.Malovec 
žádá informace k novému vizuálnímu stylu 
ČT 6.6.2012     

155/12 16.3.2012 M. Ježek 

 
stížnost na pořad "Černé ovce" ze 13. 2. 
2012 x x 

stěžovatel 
nereaguje na výzvy 

ČT 

157/12 19.3.2012 J. Vašíček 

 
stížnost na informování o akcích tzv. 
Holešovské výzvy  12.4.2012 5.6.2012 odpověď RČT 

158/12 19.3.2012 R. Štěpánek 

 
stížnost na neumožnění projevu některým 
účastníkům ohlášeného shromáždění před 
budovou ČT 12.4.2012 5.6.2012 odpověď RČT 

172/12 17.3.2012 I. Tomášková 

 
stížnost na komunikaci ČT s diváky a 
aktuální podobu programů ČT1 a ČT2 12.4.2012 5.6.2012 odpověď RČT 

190/12 28.3.2012 K. Kalistová; RRTV 

 
stížnost na reportáž "Výlety za pražskou 
korupcí" uvedenou v pořadu "Události" ze 
dne 13.2.2012 12.4.2012 5.6.2012 odpověď RČT 

214/12 3.4.2012 P.Matoušek 
stížnost na nedodržování vysílacích časů-
ČT2 6.6.2012     

216/12 4.4.2012 M.Prokeš dotaz k filmu "Závod ke dnu" 6.6.2012     

221/12 4.4.2012 A.Rudyšarová žádost o informace - Mostecká uhelná 6.6.2012     

222/12 5.4.2012 P.Milota 
stížnost na moderátora pořadu "Máte 
slovo" 6.6.2012     

228/12 6.4.2012 

 
Lesy České 
republiky, s.p.; v 
zastoupení R. 
Poláškem 

 
stížnost na pořad "Otázky Václava 
Moravce" z 1.4.2012 a výroky V. Moravce 
na Facebooku 26.4.2012 5.6.2012 odpověď RČT 

229/12 8.4.2012 S. Navrátil 

 
stížnost na způsob vysílání ČT v HD 
rozlišení 26.4.2012 5.6.2012 

zpětvzetí stížnosti, 
RČT nebude 

reagovat 

231/12 10.4.2012 J. Smrčka 
 
stížnost na zpravodajství ČT 26.4.2012   odpověď RČT 

234/12 12.4.2012 V.Vydra 
stížnost na pořad Reportéři ČT ze dne 
12.3.2012 26.4.2012 5.6.2012 odpověď RČT 



236/12 3.2.2012 Ivo Štika stížnost pro porušení Kodexu ČT 18.6.2012     

238/12 20.4.2012 V.Kokrhánek stížnost na reportéra ČT 6.6.2012     

243/12 7.5.2012 město Žebrák stížnost na reportáž 6.6.2012     

244/12 7.5.2012 AK Pilecký stížnost J.Hradce  6.6.2012     

261/12 24.5.2012 A.Hušák stížnost na nevyváženost vysílání 6.6.2012     

268/12 21.4.2012 S.Mandelíček výhrady vůči chybným informacím  6.6.2012     

271/12 29.5.2012 P.Uhl 
stížnost na uvedení nepravdivých 
informací 6.6.2012     

276/12 8.6.2012 Jaroslav Pejchal stížnost na bulvarizaci zpravodajství 18.6.2012     

278/12 11.6.2012 

KUUK - kancelář 
hejtmana stížnost na pořad Otázky Václava Moravce 18.6.2012     

280/12 11.6.2012 

I.Kyzourová -
ředitelka Odboru 
památ.péče-
Kancel.prez.rep. 

 odpověď na dopis č.j.30/12-pořad Z 
metropole ze 7.1.2012       

281/12 11.6.2012 V.Hendrych porušení Kodexu ČT       

284/12 21.6.2012 BPV Lena Pořad Na stopě-žádost o omluvu       

286/12 29.6.2012 M. Jílek 
k 644/11 Dotazy a dopisy z roku 2011-
žádost o odpověď       

287/12 29.6.2012 J. Hendrych  k 258/12 Nesouhlas s odpovědí RČT       

288/12 28.6.2012 

Dětský domov 
DOMINO 

stížnost-pořad "Pološero-Z děcáku do 
života"       

290/12 28.6.2012 RRTV - Kalistová 
Události 24.5.2012-údajný pokles 
preferencí opoz.stran (Miloš Tesař)       

              

              

 
 
 


