
Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 12. 8. 2009 
 
Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, H. Fibingerová, D. Makrlíková, R. Mezuláník, J. Kratochvíl,  
P. Koutný, J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde 
Omluveni: J. Dědič   
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová 
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: V. Karmazín, J. Mrzena, L. Oravcová, K. Taberyová  
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008  
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 113/12/09: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 114/12/09: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a I. Satrapa  
a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 115/12/09: 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.   
 
Rada obdržela v termínu přehled soudních a správních řízení za I. pololetí 2009. Rada pověřuje  
H. Fibingerovou zpracováním hodnotící zprávy a předložením návrhu na usnesení v této věci na 
jednání rady dne 26. srpna 2009. 
 
Rada obdržela v termínu Informace o stavu a rozvoji ČT24 za I. pololetí 2009. Rada pověřuje  
J. Brandejse zpracováním hodnotící zprávy a předložením návrhu na usnesení v této věci na 
jednání rady dne 26. srpna 2009.  
 
(13:0:0) 
 

 
4) Informace GŘ 

A) Hodnocení měřitelných ukazatelů pohyblivé části mzdy GŘ ve II. čtvrtletí a I. pololetí 2009  
 

Usnesení č. 116/12/09: Rada bere na vědomí hodnocení měřitelných ukazatelů pohyblivé části 
mzdy generálního ředitele ve II. čtvrtletí 2009. Rada konstatuje, že tyto ukazatele byly splněny.  
Rada dále konstatuje, že ukazatel týkající se plnění usnesení Rady ČT a plnění zákonem 
uložených povinností v I. pololetí 2009 byl splněn. (13:0:0) 
 
 
 



B) Dohoda o smluvní mzdě GŘ, kritéria pro přiznání pohyblivé složky mzdy, Dohoda o zákazu 
výdělečné činnosti 
 
Usnesení č. 117/12/09: 

I. Rada schvaluje Dohodu o smluvní mzdě generálního ředitele nabývající účinnosti 19.7. 
2009.  

 
II.  Rada schvaluje kritéria pro přiznání pohyblivé složky mzdy generálního ředitele 

s vyznačením podílu kritéria na pohyblivé složce mzdy takto:  
 

a) vyrovnané hospodaření ČT a cash flow ČT – podíl 30% 
b) spokojenost, sledovanost ČT – hodnota spokojenosti 7 a sledovanost v hodnotě podílu 
na trhu diváků nad 15 let za ČT úhrnem 25% - podíl 30% 
 
Tyto dva údaje jsou objektivně měřitelné a jejich podíl v pohyblivé složce mzdy  
je celkem 60 %. 
 
c) plnění usnesení Rady ČT a plnění zákonem uložených povinností ve sledovaném 
období – podíl 40%. 
 
Plnění tohoto ukazatele je hodnoceno Radou ČT, a to na základě příslušných usnesení  
Rady ČT ve sledovaném období. 
 
 

III.  Rada schvaluje Dohodu o zákazu výdělečné činnosti po skončení zaměstnání podle § 310 
zákoníku práce takto: 

 
1. Zaměstnanec se zavazuje, že se po dobu deseti měsíců po skončení zaměstnání zdrží  
výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti ČT nebo která  
by měla vůči ní soutěžní povahu. ČT se zavazuje, že poskytne zaměstnanci peněžité  
vyrovnání za každý měsíc plnění závazku ve výši průměrného měsíčního výdělku,  
zjištěného ke dni skončení jeho pracovního poměru v ČT. Peněžité vyrovnání bude 
splatné pozadu za měsíční období po předložení čestného prohlášení zaměstnance  
o dodržení závazku na účet zaměstnance.   
 
2. Zaměstnanec a ČT se dohodli, že v případě porušení tohoto závazku zaplatí 
zaměstnanec ČT peněžitou částku ve výši pětinásobku jeho průměrného měsíčního 
výdělku, zjištěného ke dni skončení jeho pracovního poměru v ČT. Zaplacením peněžité 
částky závazek vůči ČT zaniká. 

(12:0:1) 
 
 

C) Informace o dalších krocích navazujících na výsledky kontroly daně z příjmu právnických osob 
za roky 2004, 2005, 2006 

 
Usnesení č. 118/12/09: Rada vzala na vědomí Informace o dalších krocích navazujících na 
výsledky kontroly daně z příjmu právnických osob za roky 2004, 2005, 2006. (13:0:0) 
 

5) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008 
Usnesení č. 119/12/09: Na základě usnesení č. 95/10/09 předložil dne 15. 7. 2009 předseda  
J. Baumruk Radě pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2008 k připomínkám.  
V termínu do 7. 8. 2009 sekretariát rady neobdržel žádné písemné připomínky.  
Konečnou verzi výroční zprávy obdrží členové rady do 24. 8. 2009. (13:0:0) 
 
 



6) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 120/12/09: Rada bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání Dozorčí komise Rady ČT ze dne 
14. 7. 2009 a Zápis č. 10 z jednání Dozorčí komise ze dne 4. 8. 2009. (13:0:0) 
    
Usnesení č. 121/12/09: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti DK za 2. čtvrtletí 2009. (13:0:0) 

 
Usnesení č. 122/12/09: Rada bere na vědomí Rozbor DK k hospodaření ČT za rok 2008. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 123/12/09: Rada ČT na základě § 8 odst. 1 písmeno b) zákona č. 483/1991 Sb.,  
o České televizi, v platném znění, schvaluje Účetní závěrku a Přehled pohledávek a závazků České 
televize za rok 2008. (13:0:0) 

 
7) Stížnosti a podněty  

Usnesení č. 124/12/09: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
8) Různé 

a) Dne 26. 8. se uskuteční pracovní setkání Rady ČT a vedení ČT na téma "Výstavba TSB" - od 
10 do 12:00 hod. ve velké zasedací místnosti GŘ, 2. patro hlavní budova. 

 
b) Termíny jednání rady do konce roku 2009:  

9. a 23. 9. 
6. a 7. 10 – výjezdní zasedání v TS Ostrava 
21. 10. 
4. a 18. 11. 
1. a 2. 12. – výjezdní zasedání v TS Brno 
16. 12. 
 

c) Předběžný program 13. jednání Rady ČT, které se uskuteční 26. srpna 2009 od 13:00 hodin 
v Café Restaurantu ČT na Kavčích horách: 

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2008 
• Výstavba TS Brno 
• Informace o stavu a rozvoji ČT24 za I. pololetí 2009 
• Správní a soudní řízení 
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                        předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Přehled stížností a podnětů  
 
Ověřovatelé zápisu:  A. Svobodová, I. Satrapa  



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 12. 8. 2009 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 12. 8. 2009 
82/09 16.6.2009 M.Prokeš nesouhlas s odpovědí 

RČT, stížnost na 
zpravodajství z 
14.2.2009 

VO     
odpověď RČT 
+ předáno na 
vědomí GŘ 

66/09 23.6.2009 J.Nazarská pořad "Den D"       odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

320/09 29.6.2009 Z.Límanová 

reakce na odpověď 
RČT, stížnost na pořad 
"Máte slovo" z 
11.6.2009 VO     

odpověď RČT+ 
předáno jako 
podnět GŘ 

337/09 29.7.2009 Z.Milata stížnost na neuvádění 
citací z Haló novin ve 
zpravodajských 
pořadech a na Teletextu 
ČT a stížnost na "Studio 
6" z 22.6.2009 

VO     

odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

344/09 22.6.2009 R.Kopta cenzura v repríze 
pořadu "Dobré ráno" 
dne 20.6.2009 - 
rozhovor s 
p.Kratochvílem 

      

odpověď RČT  
345/09 30.6.2009 E.Volek stížnost na GŘ za 

nevyřízení stížnosti, typ 
pro pořad "Barvy 
podzimu" 

      

odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

348/09 3.7.2009 B.Ležáková, 
Jordánek, s.r.o. 

žádost o odstranění 
nepřiměřené tvrdosti 
zákona a vyjádření se k 
postupu ČT ve věci 
vymáhání tv poplatků, 
žádost o zpětvzetí 
žaloby 

      odpověď RČT 
+ předáno k 
vyřízení GŘ 

350/09 3.7.2009 O.Vála vyjádření zájmu o koupi 
rekreačního střediska 
Orlík 

      odpověď RČT 

355/09 20.7.2009 J.Květoň stížnost na formát 
vysílání 

      odpověď RČT 
+ předáno GŘ 

356/09 20.7.2009 F.Růžička přiopmínky k ČT- k 
reklamám, slovní 
zásobě moderátorů, 
programové 
skladbě,dodoržování 
vysílacích časů 

      odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

357/09 20.7.2009 B.Dobrovolský stížnost na porušování 
autorského zákona 

      odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 



358/09 21.7.2009 J.Vodrážková, 
Úřad vlády ČR 

žádost o stanovisko k 
dopisu J.Čermáka (ZO 
KSČM Praha 5) - 
kritika veřejnoprávní 
televize 

VO     odpověď RČT 

360/09 27.7.2009 K.Kopřiva stížnost na pořad 
"Železnice na střechu 
světa" z 25.7.2009 

      odpověď RČT 

373/09 31.7.2009 D.Vlasáková stížnost na nevhodnou 
reklamu v době vysílání 
pro děti 

      odpověď RČT+ 
předáno jako 
podnět GŘ 

392/09 11.8.2009 M.Dostál stížnost na hlasitost 
reklam 

      odpověď RČT+ 
předáno GŘ 

393/09 11.8.2009 J.Lipšanský stížnost na postup ČT 
při výběrovém řízení na 
pozici dramaturga 
zahraničních 
dokumentů 

      odpověď RČT+ 
předáno jako 
podnět GŘ 

249/09 10.7.2009 V.Hendrych 

reakce na odpověď 
RČT, 
stížnost na GŘ za 
nevyřízení stížnosti na 
zpravodajství ze dne 
14.3.2009       na vědomí 

269/09 21.7.2009 E.Vlček reakce na odpověď 
RČT, stížnost na členy 
RČT, kteří chtějí volit 
J.Janečka 

      na vědomí 

332/09 23.6.2009 J.Kosnar RČT na vědomí, 
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
22.6.2009 

VO     

na vědomí 
333/09 24.6.2009 S.Vaněk stížnost na prezentaci 

dopisu na jednání RČT 
dne 24.6.2009 

      

na vědomí 

347/09 3.7.2009 

J.Rippelová, 
T.Jirsa, Senát 
PČR 

RČT na vědomí, 
stížnost na pořad 
"Události v regionech" 
z 18.6.2009 VO     na vědomí 

349/09 3.7.2009 J.Bystrý výzva k nevolení 
J.Janečka GŘ 

      na vědomí 

353/09 15.7.2009 J.Šimon stížnost na Tv  Nova a 
Prima 

      na vědomí 

354/09 15.7.2009 H.Schweiner k volbě GŘ - názor na 
J.Bobošíkovou 

      na vědomí 

351/09 8.7.2009 M.Džubáková poděkování za pořady 
"Cesty víry" a 
"K řesťanský magazín" 

      na vědomí 

359/09 24.7.2009 M.Džubáková poděkování za pořad 
"Konec světa" 

      na vědomí 

367/09 5.8.2009 M.Džubáková poděkování za pořady 
"K řesťanský magazín" 
a "Cesty víry" z 
2.8.2009 

      na vědomí 

368/09 30.7.2009 I.Veselý, Dženo RČT na vědomí, žádost 
o pokračování pořadu 
"Romale" 

      na vědomí 



                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

640/08 15.10.2008 J.Kubata, 
primátor 
statutárního 
města Ústí nad 
Labem 

připomínky k pořadu 
"Černé ovce" z 
30.9.2008 

VO  
24.11.2008 
žádost GŘ 
o doplnění 
informací 

    

111/09 25.2.2009 A.Boďová 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
26.1.2009 VO 27.2.2009 24.4.2009   

112/09 25.2.2009 

J.Vavroň, 
Z.Prokopová, 
M.Vavroňová, 
Rosa o.s. 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
26.1.2009 VO 27.2.2009 24.4.2009   

190/09 12.3.2009 

P.Myška 
D.Kobrle, 
S group holding, 
a.s. 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
9.3.2009 VO 17.3.2009     

191/09 12.3.2009 K.Svrčková 

stížnost na pořad 
"Retro" 
 z 8.3.2009   17.3.2009 11.8.2009   

192/09 16.3.2009 D.Křížek 

stížnost na pořad 
"168 hodin" z 
15.3.2009 VO 17.3.2009 11.8.2009   

199/09 23.3.2009 V.Janicki 

stížnost na propagaci a 
reklamu ve 
zpravodajství na ČT24 
ze sejzdu ČSSD 
(oblečení D.Drtinové)   24.3.2009 11.8.2009   

209/09 19.3.2009 J.Šinágl 

stížnost na pořad 
"Neznámí hrdinové - 
Pohnuté osudy" z 
2.3.2009 VO 24.3.2009     

212/09 27.3.2009 
J.Zdráhal, 
Edbusy, a.s. 

stížnost na pořad 
 "Černé ovce" z 
26.2.2009 VO 30.3.2009 2.6.2009   

222/09 10.4.2009 P.Sobotka, Senát 
PČR 

stížnost na redakci 
zpravodajství, 
informace ze Senátu 

VO 15.4.2009     

236/09 20.4.2009 F.Beneš 

stížnost na pořad 
 "Události" ze 
17.4.2009 VO 6.5.2009     

237/09 30.4.2009 M.Krčmář 

stížnost na R.Daňka a 
jeho 
 reportáž v pořadu 
"Regiony ČT24" ze 
17.4.2009 VO 6.5.2009     

248/09 7.5.2009 
V.Žežulková, 
 ÚV KSČM 

stížnost na "Události" 
ze 
17.4.2009 a na 
nevyváženost 
zpravodajství ČT VO 12.5.2009 11.8.2009   



261/09 14.5.2009 

R.Polášek, 
 zastoupení Lesů 
ČR, s.p. 

stížnost na pořad 
 "Události" z 10.5.2009 VO 15.5.2009     

266/09 27.5.2009 

Z.Joukl, 
Česká strana 
národně sociální 

stížnost na diskriminaci 
a 
nevhodnou prezentaci 
neparlamentních stran 
ve volební kampani do 
Evropského parlamentu  VO 28.5.2009     

277/09 27.5.2009 Š.Kotrpa 

stížnost n na vysílání 
veřejného slyšení v 
Senátu PČR dne 
21.5.2009 VO 2.6.2009     

278/09 27.5.2009 

P.Czasch, 
J.Mička, 
pol.hnutí 
Demokracie 

stížnost na nevyvážené 
a  
neobjektivní 
vnitropolitické 
zpravodajství a 
publicistiku VO 2.6.2009     

302/09 17.6.2009 
J. Wiesner, 
KZPS 

žádost o změnu 
vysílacích  
časů pořadů "POKR" a 
"Devatero řemesel"   17.6.2009     

305/09 3.6.2009 

P.Kužel, 
Hospodářská 
komora ČR 

žádost o změnu 
vysílacího  
času pořadů "POKR"    24.6.2009     

318/09 18.6.2009 M.Bradíková 
připomínky k 
programové skladbě   19.6.2009     

303/09 1.6.2009 M.Bokoč 
stížnost na pořad 
"Hřiště 7"z  31.5.2009   24.6.2009 11.8.2009   

304/09 2.6.2009 K.Konečná 
stížnost na pořad  
"Hřiště 7" z 10.5.2009   26.6.2009 11.8.2009   

309/09 8.6.2009 L.Rovná 
stížnost na pořad  
"Hřiště 7" z 10.5.2009   26.6.2009 11.8.2009   

334/09 26.6.2009 A.Šabatová 
stížnost na "Události" 
 z 25.6.2009 VO 30.6.2009     

319/09 
k 54/07 18.6.2009 M.Čáslavský 

reakce na odpověď 
RČT na stižnost na 
pořad "Reportéři ČT z 
15.1.2007, dotaz na 
vyvození důsledků z 
odvysílaného pořadu a 
přijatá opatření   22.7.2009     

338/09 20.7.2009 Z.Chvojková 

stížnost na 
 pořad "Labyrint srdce" 
z 19.7.2009   22.7.2009     

339/09 14.7.2009 M.Pavlíček 

stížnost na F.Černého v  
souvislosti s 
připravovanou reportáží   22.7.2009     

340/09 2.7.2009 M.Mašek 

stížnost na pořad 
 "Černé ovce" z 
13.1.2009, opakovaná 
žádost o vyřízení 
stížnosti adresované GŘ VO 22.7.2009     



341/09 13.7.2009 

D.Peschová, 
Komerční banka, 
a.s. 

RČT na vědomí, 
stížnost na pořad 
 "Události" z 1.7.2009 VO 22.7.2009     

342/09 13.7.2009 

M.Šmídtová, 
Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce  

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
18.5.2009 VO 22.7.2009 11.8.2009   

343/09 14.7.2009 

A.Brunclík, 
Ředitelství silnic 
a dálnic ČR 

RČT na vědomí, 
stížnost na vystoupení 
F.Černého v pořadu 
"Otázky V. Moravce" 
dne 14.6.2009 VO 22.7.2009     

361/09 28.7.2009 
P.Havlík, 
Občané.cz 

stížnost na ČT za 
neposkytování 
vyváženého prostoru 
všem polit.subjektům VO 30.7.2009     

362/09 
k 
250/09 29.7.2009 T.Valouch 

stížnost na GŘ za 
nevyřízení 
stížnosti na pořad 
"Černé ovce" z 
2.4.2009 VO 30.7.2009     

369/09 31.7.2009 V.Filip, PS PČR stížnost na plán 
speciálního vydání 
pořadu "Otázky 
V.Moravce" k 
předčasným volbám 
dne 8.10.2009 

VO 11.8.2009     

372/09 30.7.2009 J.Švábík příjem programů ČT24 
a ČT4 a výše 
tv.poplatků 

  11.8.2009     

374/09 10.8.2009 M.Hala  stížnost na reportáže ze 
dne 16.7., 
19.7.(Události) a 20.7. 
(Reportéři ČT)  

VO 11.8.2009     

391/09 11.8.2009 

A.Brunclík, 
Ředitelství silnic 
a dálnic ČR 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
20.7.2009 VO 

11.8.2009 

    
 


