
Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 13. 8. 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, J.Voráč 
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, J. Mrzena, L. Oravcová, L. Kozák, J. Buk 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Hodnocení ukazatelů pro vyplacení pohyblivé složky mzdy GŘ za 1. pololetí 2008 a roční 

odměny za rok 2007 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2007 
• Správní a soudní řízení 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 122/12/08: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (14:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 123/12/08: Rada volí návrhovou komisi ve složení D. Makrlíková a J. Presl a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (14:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 124/12/08: 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. (14:0:0)  
 

4) Hodnocení ukazatelů pro vyplacení pohyblivé složky mzdy GŘ za 1. pololetí 2008 a roční odměny 
za rok 2007  
Usnesení č. 125/12/08:  
Plnění měřitelných ukazatelů pohyblivé složky mzdy generálního ředitele České televize za 1. 
pololetí 2008 
Rada konstatuje, že Zaměstnanci na základě rozhodnutí Rady ČT  náleží za vykonanou práci 
pohyblivá složky mzdy:.. 
- dle článku 5.2.2. Dodatku č.5  k Manažerské smlouvě platného do 30.4.2008 a dle článku 5.2.2. 
Dodatku č. 6  k Manažerské smlouvě platného od 1. 5. 2008 v maximální výši 392.667 Kč (slovy: 
tři sta devadesát dva tisíc šest set šedesát sedm korun českých) ve výplatním termínu za: 
I. pololetí  - výplatní termín za měsíc srpen 
II. pololetí – výplatní termín za měsíc únor 
Tato pohyblivá složka mzdy bude přiznána na základě hodnocení Radou ČT podle následujících 
ukazatelů: 
a) splnění plánované sledovanosti a spokojenosti ČT1 a ČT2 za hodnocené období; 
b) splnění vyrovnaného hospodaření ČT za hodnocené období; 
c) splnění a překročení plánovaného cash-flow za hodnocené období; 
d) plnění usnesení Rady ČT ve sledovaném období; 
e) plnění zákonem uložených povinností ve sledovaném období 



Rada ČT stanoví výši průběžné pohyblivé složky mzdy pololetně tak, že za každý ve sledovaném 
období nesplněný ukazatel může snížit tuto složku mzdy o 20% z její maximální výše. 
 
Rada ČT zhodnotila podklady pro hodnocení ukazatelů odměny generálního ředitele za I. pololetí 
2008.  
Rada ČT na základě předložených materiálů konstatuje splnění stanovených ukazatelů za I. 
pololetí takto: 
ad a)  
- podíl na trhu diváci nad 15 let celkem: plán nad 25% - skutečnost 31,32 %. Ukazatel splněn 
- sledovanost nad 15 let celkem: plán nad 3 % - skutečnost 4,3 %. Ukazatel splněn 
- spokojenost celkem: plán nad 6 - skutečnost 8,2. Ukazatel splněn.  
 
ad b) splnění vyrovnaného hospodaření. Na základě výsledků hospodaření ČT za 1. pololetí - 
ukazatel splněn.  
 
ad c) splnění a překroční plánovaného cash-flow. Plán 2.365.000 Kč. Skutečnost k 30.6.2008 – 
2.917.886 Kč. Ukazatel splněn.  
 
ad d) na každém jednání rada projednává bod týkající se plnění usnesení. Za 1. pololetí 2008 byla 
všechna usnesení ze strany GŘ splněna.  
 
ad e) Rada konstatuje, že za první pololetí 2008 byly naplněny zákonem uložené povinnosti.  
 
Rada schvaluje vyplacení odměny generálnímu řediteli v plné výši 392.667,- Kč za I. pololetí 
2008 podle manažerské smlouvy – dodatků č. 5 a 6 ve výplatním termínu za měsíc srpen.  
 
Pohyblivá složka mzdy generálního ředitele – roční odměna za rok 2007 
 
Článek 5.2. Manažerské smlouvy,  část první – viz. dodatek č. 2 k manažerské smlouvě platný do 
31.12.2007: 
 
„Zaměstnanci na základě rozhodnutí Rady ČT náleží za vykonanou práci pohyblivá složka mzdy 
ve výši 500 000,- Kč ( slovy: pět set tisíc korun českých) za splnění vyrovnaného hospodářského 
výsledku za předchozí kalendářní rok, a to v případě, že zpráva auditora ověří roční účetní 
uzávěrku České televize s výrokem bez výhrad. V případě nároku bude tato pohyblivá složka mzdy 
vyplacena ve výplatním termínu za měsíc červenec..“. 
 
Ukazatel splněn -  viz. Zpráva nezávislého auditora pro Radu České televize  ze dne 2.6.2008 a 
Zpráva o hospodaření České televize za rok 2007 z 1.7. 2008. 
(12:0:3) 
 

5) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2007 
Usnesení č. 126/12/08: Členové rady dne 4. 8. 2008 obdrželi pracovní verzi Výroční zprávy o 
hospodaření ČT v roce 2007 k připomínkám.  
V termínu do 11. 8. sekretariát rady obdržel písemné připomínky od J. Prokeše a J. Voráče. 
Konečnou verzi výroční zprávy členové rady obdrží do 25. 8. 2008.  
(15:0:0) 
 

6) Soudní a správní řízení 
Usnesení č. 127/12/08: Rada obdržela v termínu Přehled správních řízení vedených Radou pro 
rozhlasové a televizní vysílání s Českou televizí v období leden – červen 2008. Rada bude tento 
bod projednávat po doplnění na příštím jednání. Rada pověřuje A. Svobodovou a M. Badala 
zpracováním hodnotící zprávy a návrhu na usnesení v této věci. V termínu do 25. 8. 2008. 
(15:0:0) 
 



7) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 128/12/08: Rada bere na vědomí zápis č. 11 ze dne 15. 7. 2008 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 129/12/08: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti DK za 2. čtvrtletí 2008. 
(15:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Rada vyslechla informace GŘ a J. Buka (zástupce obchodního ředitele P. Krumpára) týkající se 
oslovení podnikatelů k zaplacení dlužných televizních poplatků, odeslaného právní kanceláří 
JUDr. Kalcsa. Rada obdrží další informační materiál na příštím jednání.  
Usnesení č. 130/12/08: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (15:0:0) 

 
9) Různé 

a) Rada obdrží právní expertízu Z. Hůlové týkající se volby GŘ. 
 
b) Termíny jednání Rady ČT do konce roku 2008: 

10. a 24. září 
8. a 22. října 
5. a 19. listopadu 
3. a 17. prosince 
Ve dnech 21. a 22. října se uskuteční výjezdní jednání v TS Ostrava 
Ve dnech 2. a 3. prosince se uskuteční výjezdní jednání v TS Brno. 
 

c) Předběžný program 13. jednání Rady ČT, které se uskuteční 27. srpna 2008 od 13.00 hodin 
v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2007 
• Soudní a správní řízení 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 

 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
 
 
 
 

 



Ověřovatelé zápisu: D. Makrlíková, J. Presl 



 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 13. 8. 2008 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 13. 8. 2008 

434 24.6.2008 H.Majdáková 

podnět k pořadu 
"Události,komentáře" z 
24.4.2008       odpověď RČT 

373 5.5.2008 M.Kordíková 
stížnost na pořad 
 "168hodin" ze 4.5.2008 VO 5.5.2008 27.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

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 27.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

397 26.5.2008 A.Burget 

stížnost na pořad 
"Prameny života" z 
25.5.2008 VO 2.6.2008 17.7.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

414 10.6.2008 
M.Němcová, 
PSP ČR 

stížnost na dokument 
"Prameny života" z 
25.5.2008 VO 11.6.2008 17.7.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

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 11.8.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

415 10.6.2008 B.Kučera 
stížnost na pořad 
"Nepohodlní 8/13" VO 11.6.2008 11.8.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

421 13.6.2008 V.Žák, RRTV 

žádost o součinnost, 
problematika tzv. 
sponzorování 
reklammích znělek   18.6.2008 11.8.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

429 20.6.2008 I.Nezval 

stížost na pořad 
 "Historie.cs" z 
20.3.2008 VO 23.6.2008 11.8.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

430 20.6.2008 J.Boleslavský 

žádost o projednání  
obchodování s DVD 
právy v ČT   23.6.2008 11.8.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

444 26.6.2008 

M.Novotný, 
právní zástupce 
M.Dietlové 

stížnost na postup 
 P.Krumpára - licence 
DVD   30.6.2008 11.8.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

457 3.7.2008 J.Boginská 

žádost o vysílání pořadu 
"Chcete mě" ve 
vhodnějším vysílacím 
čase       

odpověď 
RČT+jako 
podnět GŘ 

458 3.7.2008 

J.Outratová, 
Sdružení přátel 
Písecké brány 

RČT na vědomí, 
poděkování za pořad 
"Případ pro 
ombudsmana" z       na vědomí 



30.5.2008 

459 2.7.2008 J.Lipšanský 

stížnost na nezákonné 
podmínky scenaristické 
soutěže ČT       odpověď RČT 

400 3.7.2008 J.Maštera 

reakce na odpověď RČT, 
vyváženost informací k 
tématu letiště Ruzyně, 
přenosy z PSP ČR       odpověď RČT 

54307 3.7.2008 R.Gatíková 

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

460 3.7.2008 P.Steinbauer 

stížnost na reklamní 
bloky před a po pořadech 
pro děti       

odpověď 
RČT+jako 
podnět GŘ 

461 7.7.2008 V.Ptáček 

RČT na vědomí, 
připomínky ke znělkám 
ČT2       na vědomí 

463 3.7.2008 Etrychovi 

RČT na vědomí, prosba 
o vysílání pořadu 
"Chcete mě?"       na vědomí 

464 7.7.2008 M.Jakubík 
stížnost na programovou 
skladbu dne 5.7.2008       

odpověď 
RČT+jako 
podnět GŘ 

467 14.7.2008 V.Budař 

stížnost na činnost 
Centra dokumentaristiky 
a publicistiky ČT, 
vysílání pořadu 
"Uloupené Kosovo"       odpověď RČT 

470 14.7.2008 J.Prokop 
stížnost na pořad "Boží 
duha" ze 4.5.2008       na vědomí 

471 14.7.2008 J.Sláma 
stížnost na "Otázky 
V.Moravce" VO     na vědomí 

472 16.7.2008 V.Hubata-Vacek 
připomínky k vysílání 
ČT VO     na vědomí 

485 22.7.2008 

H.Peychlová, 
v  zastoupení 
spol.Forest Golf 
Resort Praha  

RČT na vědomí, žádost o 
zdržení se vysílání 
pořadu "Nedej se" a 
"Reportéři ČT"        na vědomí 

486 22.7.2008 M.Zahradníková 
vysílání pořadu "Chcete 
mě"       

odpověď 
RČT+předáno 
ŘP 

488 23.7.2008 M.Vrbová 
stížnost na pořad "Šumná 
města"       

odpověď 
RČT+jako 
podnět GŘ 

495 29.7.2008 

P.Kšáda, 
v zastoupení 
J.Haverlanda 

RČT na vědomí, 
 žádost o zrušení vysílání 
pořadu "Manželské etudy 
po 20 letech" díl 
"Marcela a Jiří"       na vědomí 



230 29.7.2008 I.Černá 

reakce na odpověď RČT, 
stížnost na pořad 
"168hodin" z 16.3.2008 a 
"Máte slovo" z 27.3.2008       na vědomí 

445 7.8.2008 V.Pořický 

reakce na odpověď RČT 
(stížnost na GŘ pro 
neprofesionální jednání-
nečinnost ve věci 
stížnosti)       na vědomí 

498 6.8.2008 P.Krušina 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

499 6.8.2008 R.Tesar 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

500 7.8.2008 L.Smetková 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

501 7.8.2008 P.Plhal 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

502 7.8.2008 I.Fučík 

RČT na vědomí, výzva k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

503 8.8.2008 F.Loskot 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

504 8.8.2008 J.Chadt 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

505 8.8.2008 P.Švec 

RČT na vědomí,výzva k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

506 11.8.2008 L.Vorel 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

510 11.8.2008 J.Jeníček 
výzva k zaplacení 
dlužných tv poplatků       odpověď RČT 

508 8.8.2008 M.Dudek 
stížnost na "Události" z 
8.8.2008" VO     

odpověď 
RČT+jako 
podnět GŘ 

509 8.8.2008 R.Kuběna 
stížnost na úroveň 
zpravodajství VO     na vědomí 

511 11.8.2008 
M.Hrnčál,Ortop 
s.r.o. 

RČT na vědomí,stížnost 
na pořad "Černé ovce" z 
5.8.2008 VO     na vědomí 

513 12.8.2008 J.Suttner,MD ČR 

komunikační strategie v 
oblasti bezpečnosti 
silničního provozu       odpověď RČT 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

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   



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 17.7.2008   

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     

431 20.6.2008 A.Havlín 

stížnost na pořad 
"Události"z 12. a 
14.6.2008 VO 23.6.2008     

473 16.7.2008 J.Truhlář 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008     

475 17.7.2008 M.Hronek 

protest proti vysílání 
drastických ukázek z 
filmu Bathory v 
době,kdy vysílání sledují 
děti   1.8.2008     

484 21.7.2008 V.Žák, RRTV 
postoupení stížností na 
 zpravodajství VO 1.8.2008     

487 23.7.2008 
H.Štěpánková, 
ÚOOÚ 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT"ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008     

490 28.7.2008 B.Chasák 

stížnost na nevyváženost 
 zpravodajských a 
publicistických pořadů VO 1.8.2008     

491 30.7.2008 E.Řezáčová 
stížnost na reportéry 
 pořadu "Reportéři ČT"   1.8.2008     

492 30.7.2008 A.Housková stížnost na D.Havlíka   1.8.2008     
 


