
Zápis z 10. jednání Rady České televize ze dne 18. 6. 2008 
 
Přítomni: J. Baumruk, M. Badal, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Jařab, D. Makrlíková,  
R. Mezuláník, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde,  P. Uhl  
Omluven: J.Voráč 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, L. Oravcová,  L. Kozák, J. Mrzena, V. Vocetková, K. Fričová  
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2007 – schválení osnovy  
• Materiály z DK 
• Informace GŘ, kritéria pro pohyblivou složku mzdy GŘ 
• Vysílání ČT4 Sport – plnění usnesení č. 63/05/08 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 102/10/08: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 103/10/08: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a M. Uhde  a pověřuje ji 
ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 104/10/08: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (12:0:0)  
 

4) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2007 – schválení osnovy 
Usnesení č. 105/10/08: Rada schvaluje navrženou osnovu Výroční zprávy o hospodaření ČT 
v roce 2007 (viz příloha). (13:0:0) 

 
5) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 106/10/08: Rada bere na vědomí zápis č. 9 ze dne 12. 6. 2008 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 107/10/08: 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 nájemní smlouvou č. 723-2-D0-00 
mezi ČT a AFK Slavoj Podolí Praha, kterou pronajímatel přenechává do nájmu pozemky č.parc. 
1187/2 a 1187/19 o výměře 748 m2, část pozemku č.parc. 1187/20 o výměře 430 m2, část pozemku 
č. parc. 1187/10 o výměře 260 m2 a pozemky č. parc. 1187/1b, 1184/1e, 1184/2f, 1184/8g a 
1187/9d o výměře 4582 m2. Celkem pozemky o výměře 6020 m2. Výše nájmu je sjednána 
dohodou. Celková částka za nájem pozemků činí 164.120,- Kč za rok, tj. 13.677,- Kč měsíčně. 
Nájemné se počínaje rokem 2009 vždy  od  1. ledna kalendářního roku navýší o míru inflace 
vyhlášenou ČNB k 31.12. předchozího roku. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností od 
1. 3. 2008. (14:0:0) 
 
 
 



6) Informace GŘ, kritéria pro pohyblivou složku mzdy GŘ 
Usnesení č. 108/10/08: Rada bere na vědomí změnu manažerské smlouvy uzavřené mezi ČT a 
generálním ředitelem, a to vypuštění článku 5 Mzda ze stávající platné manažerské smlouvy. 
Údaje o mzdě, způsobu odměňování a dalších souvislostech pak budou nadále upraveny v Dohodě 
o smluvní mzdě, která musí respektovat působnost Rady ČT – určovat mzdu generálního ředitele 
(§ 8 odst. 1l) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném znění). Mzda generálního ředitele v návrhu 
Dohody o smluvní mzdě vychází z výše stanovené Radou České televize v dříve přijatých 
usneseních, skládá se z pevné a pohyblivé části mzdy. (13:0:1) 
 
Usnesení č. 109/10/08: Rada schvaluje změny kritérií pro přiznání pohyblivé části mzdy 
generálnímu řediteli následovně:  
A) vyrovnané hospodaření ČT a cash flow ČT – podíl 30%  
B) spokojenost, sledovanost ČT (zvýšení hodnoty spokojenosti na 6,5 a zvýšení sledovanosti – 
podílu na trhu diváků nad 15 let – nad 27%) – podíl 30% 
Tyto dva údaje jsou měřitelné a jejich podíl v pohyblivé části mzdy zůstává 60%. Plnění těchto 
ukazatelů je hodnoceno čtvrtletně, a to v měsících leden, duben, červenec a říjen.  
C) Plnění usnesení Rady ČT a plnění zákonem uložených povinností ve sledovaném období – 
podíl 40%. 
Plnění tohoto ukazatele je hodnoceno pololetně, a to v měsících leden a červenec.  
Pohyblivou část mzdy podle ukazatelů a) a b) lze, při neplnění těchto ukazatelů, alikvótně snížit na 
základě usnesení Rady ČT od prvního dne následujícího čtvrtletí tzn. od 1.1., 1.4., 1.7., 1.10., 
nejdéle však na dobu tří měsíců. Pohyblivou část mzdy podle ukazatele c) lze alikvótně snížit na 
základě usnesení Rady ČT při neplnění tohoto ukazatele od prvního dne následujícího pololetí tzn. 
od 1.1. nebo od 1.7., nejdéle však na dobu šesti měsíců. 
Zaměstnanci dále náleží na základě rozhodnutí Rady ČT roční odměna ve výši  20 násobku 
průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců České televize dosažené za předcházející kalendářní 
rok (dále jen „průměrná měsíční mzda“). Výše průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Česká televize 
vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Odměna může být přiznána za plnění vyrovnaného hospodaření ČT nebo kladného hospodářského 
výsledku za předchozí kalendářní rok, a to v případě, že zpráva auditora ověří roční účetní 
uzávěrku České televize s výrokem bez výhrad. 
Tyto úpravy kritérií pro pohyblivou složku mzdy a roční odměnu GŘ platí s účinností od 1.7.2008. 
(13:0:1) 
 

7 Vysílání ČT4 Sport – plnění usnesení č. 63/05/08 
Usnesení č. 110/10/08: Rada obdržela materiál Vysílání ČT4 Sport, který se týká zabezpečení 
přenosů letních olympijských her v Číně. Rada bere tento materiál na vědomí. (14:0:0) 
 

8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 111/10/08: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (14:0:0) 

 
9) Různé 

a) Podnět ke kritériím RRTV  
Usnesení č. 112/10/08: Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby zvážil, zda v rámci 
spolupráce s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání je vhodné vypracovat podnět, aby 
RRTV upřesnila kritéria, jimiž by se Česká televize – a jistě i další provozovatelé televizního 
vysílání – mohla řídit při posuzování, zda připravované televizní pořady splňují zákonné 
požadavky na vysílání (z hlediska narušování mravního vývoje dětí a mladistvých, pořady o 
válce, násilí, možné podněcování k nenávisti, vulgarismy  a pod.) podle zákona č. 231/2001, 
ustanovení § 32 odstavce 1, písmena b/ až j/. Toto upřesnění kritérií Radou pro rozhlasové a 
televizní vysílání by se mohlo uskutečnit například tím, že by vydala a později aktualizovala 
přehled dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu, nebo přehled částí rozhodnutí 
RRTV nebo jiným metodickým textem. (14:0:0) 



b) Společné setkání rad veřejnoprávních televizí ČR a SR by se uskutečnilo v termínech 19. – 21. 
9. 2008 nebo 26. – 28. 9. 2008. Konečný termín bude ještě upřesněn po dohodě s Radou STV. 

 
c) Předběžný program 11. jednání Rady ČT, které se uskuteční 9. července 2008 od 13.00 hodin 

v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Divácké ohlasy 
• Postup digitalizace 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
2) Osnova Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2007 
 
 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: M. Badal, M. Uhde 



Příloha č. 1  
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 18. 6. 2008 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 18. 6. 2008 

265 31.3.2008 M.Balátě 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 2.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

266 31.3.2008 S.Bernardová 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 2.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

267 31.3.2008 A.Svoboda 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 2.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

268 31.3.2008 D.Černý 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 2.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

269 1.4.2008 M.Poledňa 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 2.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

272 2.4.2008 I.Pelíšek 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 4.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

274 3.4.208 

J.Fical, 
M.Haičman, 
P.Fical, Z. 
Softičová 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 4.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

277 4.4.2008 P.Holý 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

278 4.4.2008 

E.Plešingerová, 
M.Kohlová, 
J.Knorrová, 
M.Jinochová, 
B.Maulová, 
Orelská jednota 
Jihlava 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

279 4.4.2008 

J.Jelínek, 
Občanské 
sdružení ONŽ 
pomoc a 
poradenství pro 
ženy a dívky 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

282 3.4.2008 J.Axler 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

283 3.4.2008 V.Volenec 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

285 7.4.2008 Z.Mikoláš 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 



GŘ 

286 7.4.2008 

M.Oujezdská, 
Národní centrum 
pro rodinu 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

309 7.4.2008 Z.Gajdoš 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

326 7.4.2008 J.Staněk 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

328 8.4.2008 J.Foral 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 8.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

331 10.4.2008 J.Hlaváčková 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 15.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

333 10.4.2008 
P.Kubík, J. 
Málek 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 15.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

337 14.4.2008 Š.Bekárek 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 15.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

344 19.4.2008 J.Hušek 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 22.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

347 21.4.2008 

B.Orlovská, 
 J.Nováková, 
 J.Lekeš, 
 Š.Lekešová, 
 L.Zemková 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 22.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

357 11.4.2008 

R.Huneš, 
 Hospic sv. J.N. 
Neumanna 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 22.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

361 23.4.2008 V.Babička 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 24.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

369 29.4.2008 Walenkovi 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 30.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

389 21.5.2008 

P.J.Provecho, 
Tiskové 
středisko České 
biskukpské 
konference, 
D.Kvasnička, 
Ekumenická rada 
církví v ČR 

stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 27.3.2008 VO 22.5.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

287 7.4.2008 I.Černá 

stížnost na na pořady 
"168hodin" z 16.3.2008 
a "Máte slovo" z 
27.3.2008 

VO 8.4.2008 

22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

362 23.4.2008 Š.Kohout 

stížnost na pořad 
"168hodin" z 16.3.2008 
a pořad "Máte slovo" z 
27.3.2008 VO 24.4.2008 22.5.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 



262 26.3.2008 M.Bártová 
stížnost na pořad "Klíč" 
z 18.3.2008 VO 27.3.2008 11.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

367 28.4.2008 J.Maxmilián 

stížnost na pořad 
"Uvolněte se, prosím" z 
25.4.2008   30.4.2008 11.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

384 6.5.2008 V.Krejcar 

stížnost na Divácké 
centrum, žádost o 
poskytnují záznamu 
pořadu "Evropa dnes" z 
25.4.2008   14.5.2008 11.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

388 21.5.2008 R.Koláčková 

stížnost na natáčení 
 pořadu "Černé ovce" 
dne 13.5.2008   22.5.2008 11.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

390 15.5.2008 J.Zdráhal 

stížnost na pořad 
 "Černé ovce" ze 
17.4.2008 a 10.1.2008 VO 22.5.2008 11.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

543/07 5.6.2008 R.Gatíková 

rekce na odpověď RČT, 
stížnost na neodvysílání 
informace o II. sjezdu 
evropské levice       odpověď RČT 

374 6.6.2008 
Z.Kotouš,PSP 
ČR 

RČT na vědomí, 
urgence odpovědi GŘ, 
pořad "Máte slovo"       na vědomí 

410 6.6.2008 

J.Minář, 
Slovanský výbor 
ČR 

dokument "Uloupené 
Kosovo"       na vědomí 

411 6.6.2008 J.Maštera 
RČT na vědomí, 
vysílání interpelací       na vědomí 

420 12.6.2008 V.Žák, RRTV 

postoupení stížnosti na 
pořad "Elite Model 
Look" z 30.4.2008       odpověď RČT 

240 12.6.2008 I.Sokol reakce na odpověď RČT       na vědomí 

400 16.6.2008 J.Maštera 

reakce na odpověď 
RČT,neplnění 
veřejnoprávní funkce 
ČT       odpověď RČT 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

346 
k č.j. 
285/07 21.4.2008 

P.Štěpánek, 
Z.Duspiva, 
P.Foltán, 
J.Musil, 
J.Novotný, 
P.Žantovský 

stížnost na zpravodajství 
ČT o kauze odvolání 
členů RRTV VO 22.4.2008     

363 23.4.2008 

J.Vašek, 
V.Petrovič, 
J.Zedníček 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
31.3.2008 VO 24.4.2008 11.6.2008   

368 28.4.2008 J.Kýn 

stížnost na 
zvýhodňování  
vládnoucí politické 
strany ve vysílání VO 30.4.2008     



370 30.4.2008 J.Tamáš 

stížnost na reportáž v 
 pořadu "Události" z 
23.4.2008 VO 30.4.2008     

373 5.5.2008 M.Kordíková 
stížnost na pořad 
 "168hodin" ze 4.5.2008 VO 5.5.2008     

385 7.5.2008 M.Netrh 
stížnost na pořad "Co 
týden vzal" z 6.5.2008   14.5.2008     

386 7.5.2008 A.Minarský 

stížnost na pořad 
"Události, komentáře" z 
28.4.2008 VO 14.5.2008     

387 7.5.2008 

J. Graubner, 
Česká biskupská 
konference, 
P.Černý, 
Ekumenická rada 
církví 

stížnost na pořad "168 
hodin" ze 4.5.2008 VO 14.5.2008     

397 26.5.2008 A.Burget 
stížnost na pořad "Život 
v lázních" z 25.5.2008   2.6.2008     

401 30.5.2008 

V.Koval, 
právní zástupce 
mandanta 
statutárního 
města Chomutov 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
26.4.2008 VO 2.6.2008     

412 10.6.2008 
B.Milar, Liberix, 
o.p.s. 

stížnost na nevyváženost 
informací ve 
zpravodajství, 
informování o 
událostech z oblasti 
výpočetní techniky ve 
dench 19.-25.5.2008 VO 11.6.2008     

413 10.6.2008 
P.Mändl,Písecká 
Brána 

stížnost na pořad 
"Případ pro 
ombudsmana  - Rušení 
nočního klidu" z 
30.5.2008 VO 11.6.2008     

414 10.6.2008 
M.Němcová, 
PSP ČR 

stížnost na dokument 
"Prameny života" z 
25.5.2008 VO 11.6.2008     

415 10.6.2008 B.Kučera 
stížnost na pořad 
"Nepohodlní 8/13" VO 11.6.2008     

421 13.6.2008 V.Žák, RRTV 

žádost o součinnost, 
problematika tzv. 
sponzorování 
reklammích znělek   18.6.2008     

 

 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 

 
 
 

O S N O V A 
Výroční zpráva o hospoda ření České televize za rok 2007 

 
1. Úvod    
 
2.  Naplňování požadavk ů práva Evropských spole čenství  
 
3. Ekonomika České televize                                                                                        
 

3.1. Organizační řízení                                                                                                             
3.2. Rozpočet                                                                                                                           
3.3. Majetek                                                                                                                              
3.4. Vlastní peněžní prostředky (cash flow)                                                                              
3.5. Obchodní aktivity                                                                                                               

 
4. Zhodnocení dosažených hospodá řských výsledk ů České televize za rok 2007  
 

4.1. Rozpočet ČT na rok 2007 
4.2. Zhodnocení hospodaření České televize v roce 2007 
4.3. Porovnání hospodářských výsledků za rok 2007 s výsledky roku 2006 
4.4. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření z hlediska dlouhodobého vývoje 

 
5.  Zaměstnanost  
 
6. Investi ční činnost  

 
7. Televizní poplatky  
 

7.1. Systém výběru televizních poplatků                                                                                    
7.2. Vývoj počtu evidovaných přijímačů                                                                                      
7.3. Činnost útvaru televizních poplatků                                                                                      
7.4. Fond televizních poplatků      

 
8. Účetní záv ěrka a audit   

 
8.1. Účetní závěrka 
8.2. Audit a daňové přiznání  

 
9. Výhled na následující období  

 
9.1. Rozpočet České televize na rok 2008 
9.2. Výroba pořadů 
9.3. Výnosy 
9.4. Náklady 
9.5. Digitalizace televizního vysílání 

 
Přílohy 
 

Příloha č. 1 k bodu č. 4.2. až 4.4.   
1.1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 2007 
1.2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2007 podle organizačních  

útvarů České televize  
1.3. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2006 – 2007 



1.4. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2002 – 2007 
1.5. Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2007 

 
Příloha č. 2 k bodu č. 5   
2.1. Organizační schéma k 31. 12. 2007 

 
Příloha č. 3 k bodu č. 7.1. a 7.2.  
3.1. Grafické znázornění systému výběru televizních poplatků 
3.2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2002 – 2007 
3.3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2002 – 2007 

 3.4. Stav a vývoj počtu evidovaných televizních přijímačů v roce 2007 
3.5. Úhrady televizních poplatků v roce 2007 
   
Příloha č. 4 k bodu č. 8.1.  
4.1  Účetní výkazy České televize za rok 2007 
4.2.  Příloha k účetní závěrce  

 
Příloha č. 5 k bodu č. 8.2.  
5.1. Zpráva auditora pro Radu České televize  
 

 
 
 


