
Zápis z 15. jednání Rady České televize ze dne 23. 9. 2009 
 
Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, J. Dědič,  D. Makrlíková, R. Mezuláník, J. Kratochvíl, P. Koutný, 
J. Pavlata, J. Presl, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde 
Omluveni: H. Fibingerová, J. Prokeš, 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová 
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: L. Karmazín, K. Burian, L. Oravcová, H. Navrátilová, R. Kvapil, L.Kozák, 
 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Zpráva o vymáhání televizních poplatků za I. pololetí 2009  
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 139/15/09: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 140/15/09: Rada volí návrhovou komisi ve složení  D. Makrlíková a J. Pavlata a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 141/15/09: 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. (11:0:0) 

 
4) Informace GŘ – provozního ředitele 

TS Brno 
Usnesení č. 142/15/09: 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 uzavřením kupní smlouvy mezi společností 
Zetor, a.s. (prodávající) a Českou televizí (kupující) na koupi těchto nemovitostí:  

 
- budova č.p. 2345, stavbu pro výrobu a skladování, stojící na pozemku parc.č. 4281/7, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3228 m2, 
- pozemek parc.č. 8808/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 2582 m2, 
- pozemek parc.č. 8810/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1460 m2, 
- pozemek parc.č. 8811/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m2, 
- pozemek parc.č. 8812, ostatní plocha, zeleň, o výměře 4495 m2, 
- pozemek parc.č. 8813, ostatní plocha, zeleň, o výměře 951 m2, 
- pozemek parc.č. 8821/1,ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1094 m2, 
- pozemek parc.č. 8822, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1419 m2, 
- pozemek parc.č. 8825, ostatní plocha, zeleň, o výměře 159 m2, 
- pozemek parc.č. 8826, ostatní plocha, zeleň, o výměře 84 m2, 
- pozemek parc.č. 8811/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 964 m2. 

 



Prodávající současně prodává kupujícímu nemovitosti vzniklé rozdělením dle geometrického 
plánu č. 3514-38/2009. zpracovaným společností Svoboda a syn, s.r.o., sídlem Jahodová 
524/62, 620 00, Brno, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a to: 

Pozemek parc.č. 4281/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3228. m2, který dle GP vznikl 
rozdělením pozemku parc.č. 4281  

Pozemek parc.č. 8811/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 830. m2, který dle GP vznikl 
rozdělením pozemku parc.č. 8811/7  

Pozemek parc.č. 8572/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 148 m2, který dle GP vznikl 
rozdělením pozemku parc.č. 8572/1  

Pozemek parc.č. 8824/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m2, který dle GP vznikl 
rozdělením pozemku parc.č. 8824  

Všechny výše uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro katastrální území Líšeň, 
obec Brno, okres Brno-město, na listu vlastnictví (LV) číslo 4342. 

Spolu s předmětnými nemovitostmi prodávající prodává kupujícímu též inženýrské sítě, a to 
tepelné potrubí, sdělovací vedení telefonu, EPS, vodovodní potrubí, venkovní osvětlení, silové 
vedení VN, potrubí kanalizace. 

Prodávající prodává předmětné nemovitosti a inženýrské sítě za sjednanou celkovou kupní 
cenu ve výši 40.000.000,- Kč, slovy čtyřicet miliónů korun českých, ze které připadá částka 
39.950.000,- Kč (třicet devět milionů devět set padesát tisíc korun českých) na cenu 
předmětných nemovitostí a částka 50.000,- Kč na cenu inženýrských sítí. Kupní cena za 
předmětné nemovitosti není zatížena daní z přidané hodnoty, kupní cena za inženýrské sítě 
podléhá dani z přidané hodnoty dle zákona od dani z přidané hodnoty v platném znění, proto 
ke kupní ceně za inženýrské sítě bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.  
 
Kupující od prodávajícího všechny výše uvedené předmětné nemovitosti a inženýrské sítě 
kupuje s tím, že se kupující zavazuje uzavřít s prodávajícím smlouvu o zřízení práv, 
odpovídajících věcným břemenům, zakládající právo přístupu a příjezdu kupujícího 
k předmětným nemovitostem přes jiné pozemky ve vlastnictví prodávajícího, a to neprodleně 
poté, co bude geometrický plán, zakreslující vedení tohoto věcného břemene, potvrzen 
příslušným katastrálním úřadem a odsouhlasen příslušným stavebním úřadem, pokud právní 
řád ČR tento souhlas vyžaduje. 

(11:0:0) 
 
FOSPO 
Usnesení č. 143/15/09: Rada ČT v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s  prodejem pozemků parc. č. 1186 písm. b) až h) o 
celkové výměře 5286 m2 v k.ú. Podolí za cenu 780.000,- Kč podle aktualizovaného znaleckého 
posudku č. T 03/1094/2009 ze dne 10. 9. 2009 a pozemků parc. č. 1187/2 , 1187/10, 1187/22, 
1187/23 o celkové výměře 2810 m2 za cenu 3.925.480,- Kč podle znaleckého posudku č. T 
05/1096/2009 ze dne 10. 9. 2009, tedy v celkové výši 4.705.480,- Kč společnosti FOSPO, s.r.o., se 
sídlem Na hřebenech II 1062, PSČ 147 00 Praha 4, IČ 25728113. (11:1:0) 
 

 
Aktuální informace k dodatečně vyměřené dani z příjmu právnických osob za léta 2005 a 2006 a 
přiznání k dani z příjmu za rok 2008 
L. Oravcová a H. Navrátilová informovaly radu o aktuální situaci v této věci. 
 
 
 
 
 



5) Zpráva o vymáhání televizních poplatků za I. pololetí 2009 
Usnesení č. 144/15/09:Rada obdržela informaci o vymáhání TV poplatků za I. pololetí 2009. 
Rada České televize bere na vědomí materiál o průběhu vymáhání televizních poplatků za I. 
pololetí 2009, předložený obchodním ředitelem Robertem Kvapilem dne 20.8.2009.   
Rada žádá GŘ, aby další zprávu o vymáhání TV poplatků vypracoval za rok 2009  a   předložil ji 
v termínu do 31. ledna 2010. (12:0:0) 
 

6) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 145/15/09: Rada bere na vědomí Zápis č. 12 z jednání Dozorčí komise Rady ČT ze 
dne 16. 9. 2009.  (11:0:0) 

 
7) Stížnosti a podněty  

Usnesení č. 146/15/09: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 

 
8) Různé 

a) Dne 21. 10. se od 10:00 hodin uskuteční společné setkání členů rady a vedení ČT na téma 
personální audit.  
 
b) Ve dnech 6. a 7. října se uskuteční výjezdní zasedání rady v TS Ostrava. 
 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                        předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Přehled stížností a podnětů  
 
Ověřovatelé zápisu:  D. Makrlíková, J. Pavlata  



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 23. 9. 2009 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 23. 9. 2009 

209/09 19.3.2009 J.Šinágl 

stížnost na pořad 
"Neznámí hrdinové - 
Pohnuté osudy" z 
2.3.2009 VO 24.3.2009 17.8.2009 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

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

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

352/09 7.7.2009 D.Štambera stížnost na pořad 
"Soukromé století - 
Král Velichovek" ze 
4.7.2009 

      odpověď RČT 

429/09 8.9.2009 O.Mika 

stížnost na pořad 
"Všechnopárty" z 
11.8.2009       

odpověď RČT 

430/09 17.9.2009 Z.Milata 
stížnost na pořad 
"Události" z 16.9.2009 VO     

odpověď RČT 

431/09 18.9.2009 R.Varga, 
zástoupení 
Plzeňské 
teplárenské, a.s. 

žádost o uveřejnění 
odpovědi dle z.č. 
231/2001 Sb. - stížnost 
na pořad "Události v 
regionech" z 21.8.2009 

VO     odpověď RČT 

436/09 21.9.2009 A.Brabec 

stížnost na pořad 
"Interview ČT24" z 
15.9.2009 VO     

odpověď RČT 

                               

                             
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 

    

191/09 12.3.2009 K.Svrčková 

stížnost na pořad 
"Retro" 
 z 8.3.2009   17.3.2009 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     

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 

    

404/09 21.8.2009 

E.Reichelt, 
Krajská 
zdravotní a.s. 

stížnost na pořad 
 "Události" z 22.7.2009 VO 2.9.2009     

410/09 26.8.2009 B.Chlad 
stížnost na porušení 
autorských práv   2.9.2009     

441/09 21.9.2009 K.Dirka 
koprodukce filmu 
"Habermannův mlýn"   23.9.2009     

 


