
Zápis z 18. jednání Rady České televize ze dne 10. 10. 2012   
 
 
Přítomni:    A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný,  

J. Kratochvíl, R. Kühn, R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Prokeš, 
M. Uhde, J. Závozda 

Omluveni:  J. Presl 
Sekretariát Rady ČT:  M. Pantoflíčková, M. Braunová 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:    P. Dvořák, J. Staněk 
 
 
Program jednání:   
 

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů  
• Informace generálního ředitele 
• Informace o činnosti úseku obchodu a marketingu 
• Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2012 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 238/18/12: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 
(12:0:0) 
 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 239/18/12: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředsedkyně Ing. Dana 
Eklová a Ing. Antonín Bajaja a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (10:0:2) 
 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 240/18/12: Rada obdržela materiál „Zpráva o vymáhání televizních poplatků“ a 
pověřuje PhDr. Jiřího Závozdu vypracováním zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu 
usnesení v této věci na jednání Rady dne 24. 10. 2012. (11:0:1) 

 
Usnesení č. 241/18/12: Rada obdržela materiál „Zpráva o postupu výstavby TS Brno“ a pověřuje 
Mgr. Petra Koutného vypracováním zprávy k tomuto materiálu a předložením návrhu usnesení v 
této věci na jednání Rady dne 21.11 2012 nebo 12. 12. 2012. (11:0:1) 

 
Usnesení č. 242/18/12: Rada obdržela materiál „Zpráva o stavu příprav programu pro děti, 
mládež a vzdělávání“ a pověřuje PhDr. Jiřího Závozdu vypracováním zprávy k tomuto materiálu a 
předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 7. 11. 2012. (11:0:1)  
 
Usnesení č. 243/18/12: Rada obdržela Návrh rozpočtu Rady ČT na rok 2013 a pověřuje 
místopředsedkyni Ing. Danu Eklovou vypořádáním připomínek členů Rady k tomuto návrhu a 
předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 24. 10. 2012. (11:0:1) 
 
Usnesení č. 244/18/12: Rada schvaluje na žádost generálního ředitele změnu termínu předložení 
materiálu „Závěrečná zpráva auditora“, a to nejpozději do 19. 11. 2012 do 10.00 hodin. (12:0:0) 
 



Usnesení č. 245/18/12: Rada schvaluje změnu termínu předložení „Návrhu rozpočtu ČT na rok 
2013“ a žádá generálního ředitele, aby materiál předložil do Sekretariátu Rady ČT nejpozději do 
pátku 7. 12. 2012 do 12 hodin. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 246/18/12: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 
nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání Rady. 
(12:0:0) 
 
 

4) Informace Generálního ředitele: 
1. Personální záležitosti: Výběrové řízení na kreativního producenta dětské tvorby 
2. Článek vysvětlující metodiku a několik úrovní kontrol volebních výzkumů - M. Jankovec 
3. Informace o průběhu konání ATO 
4. Informace o nabídce pořádání VH EBU a finanční konference EBU v roce 2015  
5. Zahájení projektu DAPF 
6. Koprodukční dokument ČT „Nickyho rodina“ získal cenu FIAT 
7. V září byla nejvyšší sledovanost České televize za poslední 4 roky 

 
 
5) Informace o činnosti úseku obchodu a marketingu 

Usnesení č. 247/18/12: Rada po projednání bere na vědomí materiál „Informace o činnosti úseku 
obchodu a marketingu“. Rada žádá generálního ředitele, aby v termínu do 15. 2. 2013 předložil 
„Informace o činnosti úseku obchodu a marketingu na 2. pololetí 2012“. (12:0:0) 
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“ 

 
 
6) Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2012. 

Usnesení č. 248/18/12: Rada po projednání bere na vědomí „Informace o programovém 
schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2012“. Rada žádá generálního ředitele, aby v souladu 
se schváleným harmonogramem předkládání materiálů předložil v termínu do 30. 11. 2012 
„Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 1. pololetí 2013“. (12:0:0) 
pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“ 

 
 
7) Materiály z Dozorčí komise 

Usnesení č. 249/18/12: Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise RČT přijatá formou 
hlasování per rollam ze dne 4. 10. 2012. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 250/18/12: Rada po projednání v Dozorčí komisi RČT a v souladu s § 9 odst. 8 
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas se 
Smlouvou o nájmu mezi Českou televizí a Českým svazem tělesné výchovy, IČ: 00469548, 
smlouva č. 1050128/841; 808-2-D0-00. Předmětem nájmu je část pozemkových parcel parc.č. 
1095, 1087/1 a celá pozemková parcela parc. č. 1087/2, vše v katastrálním území Podolí o 
celkové výměře 10.857 m2. Nemovitosti funkčně souvisí s plaveckým areálem nájemce v Podolí. 
Návrh smlouvy nahrazuje již uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 16. 11. 2010, nájemné za 
uvedené parcely je stanoveno ve výši 1.054.568 Kč/rok bez DPH, smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Návrh smlouvy je v souladu s Rozhodnutím GŘ č. 
16/2007. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 251/18/12: Rada po projednání v Dozorčí komisi RČT a v souladu s § 9 odst. 8 
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s 
dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě mezi Českou televizí a společnosti MEICO SYSTEMS‘ s.r.o., IČ 
48108057, číslo dodatku 1050131/841; 843-2-D1-00. Předmětem nájmu je část pozemkové 
parcely parc.č. 1187/3 v katastrálním území Podolí o celkové výměře 25 m2, na které je umístěna 
mobilní základnová stanice pro zesílení pokrytí GMS sítě společnosti Vodafone Czech Republic, 
a.s. Návrh dodatku navazuje na nájemní smlouvu ze dne 31. 8. 2011 a upravuje výši nájemného o 
inflaci na částku 183.420 Kč/rok bez DPH a prodlužuje trvání nájemního vztahu do 31. 8. 2013. 
Návrh dodatku č. 1 je v souladu s Rozhodnutím GŘ č. 16/2007. (12:0:0) 
 



Usnesení č. 252/18/12: Rada po projednání v Dozorčí komisi RČT a v souladu s § 9 odst. 8 
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas se 
Smlouvou o nájmu mezi Českou televizí a CAFE & NETPOINT a.s., IČ: 27876705, smlouva č. 
1050134/841; 768-1-D0-00. Předmětem nájmu jsou společné prostory v budovách ČT v Praze za 
účelem umístění a provozování 7 ks nápojových prodejních automatů a 4 ks svačinových 
prodejních automatů. Návrh smlouvy navazuje na předchozí nájemní smlouvu ze dne 8. 12. 2008, 
zvyšuje nájemné o inflaci na částku 160.506,57 Kč/rok bez DPH, upravuje bonusovou platbu 
nájemného ve výši 25.000 Kč/rok bez DPH a dále výše paušálních náhrad za dodávku elektrické 
energie 18.231,75 Kč bez DPH a 2.933,78 Kč bez DPH za vodné a stočné. Smlouva bude 
uzavřena na dobu 4 let. Návrh smlouvy je v souladu s Rozhodnutím GŘ č. 16/2007. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 253/18/12: Rada bere na vědomí informaci Dozorčí komise RČT o vyžádaných 
materiálech. (12:0:0) 
 
 

8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 254/18/12: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu). (13:0:0) 
 
 

9) Různé 
 

a) K návrhům usnesení člena Rady ČT Radka Mezuláníka, předloženým v souladu se zápisem ze 
17. jednání Rady ČT  
 
Návrh usnesení: 
Rada doporučuje GŘ, aby zveřejnil na internetových stránkách ČT všechny informace týkající 
se výběru agentur, které pro pořad OVM Speciál zajišťují předvolební průzkumy, včetně smluv 
a jejich příloh, detailní a úplné metodiky (včetně způsobu a odpovědnosti za slučování 
odpovědí respondentů) vedoucí ke zveřejňovaným údajům, s přesným označením těch míst, 
která agentury považují za své know-how (obchodní tajemství), které není známo ani 
pracovníkům ČT a kompletní primární data výzkumů ve formátu SPPS a podrobné 
komentované výsledky stranických preferencí, a to po jednotlivých krajích.  
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby tak učinil ještě před termínem nadcházejících voleb. 
(1:12:0) 
Návrh nebyl přijat 
 
Návrh usnesení: 
Rada ukládá Dozorčí komisi, aby v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, ve znění pozdějších předpisů, prověřila, zda se Česká televize nevypsáním 
veřejné soutěže na předvolební průzkumy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a uzavřením smluv bez zadávacího řízení nedopustila porušení 
trestního zákona, zvláště v ustanoveních upravujících trestné činy Porušení povinnosti při 
správě cizího majetku (§§ 220 a 221 TZ), Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 
(§ 248 TZ), případně dalších (§§ 256 a 257 TZ). 
(1:10:2) 
Návrh nebyl přijat. 

 
b) Informace k podnětu prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého 

 
c) Návrh programu 19. jednání Rady ČT, které se uskuteční 24. 10. 2012 od 10:00 hodin 

v Televizním studiu Ostrava. 
 

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
•    Informace generálního ředitele 
•    Rozpočet Rady ČT na rok 2013  
•    Zpráva o vymáhání televizních poplatků  
•    Informace ředitele TSO, krátká prezentace  



•    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: 
 
Ing. Dana Eklová       Ing. Antonín Bajaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 - Přehled stížností a podnětů 
 

Stav řešení stížností a podn ětů - jednání Rady ČT dne 10. října 2012 
       

Stížnosti k projednání Rad ě ČT dne 10. 10. 2012 

č.j. Datum 
doručení Odesílatel Charakteristika Datum odeslání 

odpovědi 
Způsob vyřízení 

Radou  

291/12 4.7.2012 EMV s.r.o. 

stížnost - obchodně právní 
záležitost 3.8.2012 8.10.2012 

odpověď 
finančního 
ředitele ČT 

313/12 9.8.2012 

RRTV - Ivo 
Hüttel poplatky SKYLINK 22.8.2012 7.9.2012 odpověď RČT 

Stížnosti p ředané generálnímu řediteli k vyjád ření 

č.j. Datum 
doručení Odesílatel Charakteristika datum 

předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 
Způsob vyřízení  

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

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

dílčí 
odpověď 

19.7.2012, 
17.9.2012   

284/12 21.6.2012 

BPV Lena - 
Mgr. Böhm 

pořad Na stopě-porušení 
právních předpisů 18.7.2012     

286/12 25.6.2012 M. Jílek 
stížnost na nečinnost ČT při 
vyřizování korespondence 19.7.2012     

302/12 27.7.2012 

KUUK RNDr. 
Rytíř 

stížnost na Události ze dne 
27.6.2012 22.8.2012 

7.9.2012  
8.10 2012 
předáno 

opětovně k 
odpovědi   

308/12 3.8.2012 Jiří Malý nevyváženost zpravodajství 22.8.2012 8.10.2012   

311/12 6.8.2012 

RRTV - Karel 
Kardoš stížnost na pořad Den D 22.8.2012     

315/12 20.8.2012 

ROP Jihozápad 
- Ivo Grüner 

stížnost na zavádějící 
informování veřejnosti 22.8.2012 8.10.2012   

270/12 25.4.2012 Jan Šinágl stížnost-dokument Mein Kroj 10.9.2012 8.10.2012   

320/12 21.8.2012 

Vladimír 
Hendrych 

stížnost na pořad ČT24 ze dne 
9.8.2012 10.9.2012 8.10.2012   

326/12 5.9.2012 firma Amylon odvysílání natočeného pořadu 21.9.2012     

328/12 17.9.2012 město Rumburk pořad "Na divokém severu" 21.9.2012     

331/12 17.9.2012 RRTV - F.Šikula poplatky Skylink 21.9.2012     

 


