
Zápis z 5. jednání Rady České televize ze dne 24. 3. 2010  

 
Přítomni: J. Baumruk,  H. Fibingerová, J. Brandejs, J. Dědič,  J. Kratochvíl, P. Koutný,  
D. Makrlíková, J. Pavlata, J. Prokeš,  I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde. 
Omluveni:  J. Presl, R. Mezuláník 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, J. Mrzena, V. Vocetková, L. Kozák 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Volba Dozorčí komise Rady ČT 
• Informace GŘ 
• Restrukturalizace ČT 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2009 
• Správní a soudní řízení 
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 28/05/10: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  

 
2) Volba návrhové komise 

Usnesení č. 29/05/10: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a I. Satrapa a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 30/05/10: Rada bere na vědomí informaci J. Baumruka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Volba Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 31/05/10: V souladu s usnesením č. 26/04/10 předložil předseda rady návrh na 
kandidáty, kteří splnili předpoklady platné pro výkon funkce stanovené v § 4 odst. 3 a § 5 zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů do Dozorčí komise Rady ČT takto:  

Bažant Jaroslav 
Boháček Jiří 
Bodlák Petr 
Kozák Ladislav 
Křižka Michal 
Langr Ladislav 
Laun Stanislav 
Macášková Simona 
Maceška Jiří 
Malina Jiří 
Matoulek Petr 
Stránský Jiří 

            Podmínky nesplnil Petr Feldstein z důvodu nedodání požadovaných podkladů.   
(12:0:0) 

 



Usnesení č. 32/05/10:Rada bere na vědomí informaci o ukončení mandátu Dozorčí komise Rady 
České televize dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů 
k 7.4.2010. Rada vyslovila poděkování všem členům stávající DK za velmi dobrou práci ve 
věcech kontroly hospodaření ČT, jakož i při součinnosti s vlastní činností rady. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 33/05/10: Rada souhlasí s tím, aby volební komise pro volbu členů DK pracovala ve 
složení  J. Brandejs a I. Satrapa. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 34/05/10: Rada schvaluje postup volby členů Dozorčí komise takto: 

1. kolo 
a) každý člen Rady ČT obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, na kterém označí 

maximálně 5 jmen. 
b) Kandidáti – nejvýše 5 – se stanou členy Dozorčí komise, pokud obdrží nadpoloviční 

většinu hlasů přítomných členů Rady ČT. 
c) V případě, že nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů rady obdrží v 1. kole méně 

než 5 kandidátů, postupuje do 2. kola dvojnásobný počet kandidátů, než je počet volných 
míst v DK po 1. kole volby. 

2. kolo 
a) Každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří postoupili do 2. kola, 

na kterém označí maximálně tolik jmen, kolik je volných míst pro obsazení DK. 
b) V případě, že nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů rady obdrží menší počet 

kandidátů, než je počet volných míst v DK postupuje do 3. kola volby dvojnásobný počet 
kandidátů, než je počet volných míst v DK po 2. kole volby. 

 
3. kolo 

a) Každý člen rady obdrží hlasovací lístek, se jmény kandidátů, kteří postoupili do 3. kola, 
na něm označí maximálně tolik jmen, kolik je volných míst pro obsazení DK. 

b) V případě, že nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů rady obdrží menší počet 
kandidátů, volba končí.  
 

V případě, že z volby nevzejde plný počet 5 členů Dozorčí komise, na následujícím jednání 
rady se uskuteční doplňující volba na zbývající volná místa v Dozorčí komisi ze všech 
zbývajících kandidátů. 
(12:0:0) 

 
Volební komise konstatovala, že bylo odevzdáno 12 platných hlasovacích lístků.  
 
Jednotliví kandidáti obdrželi následující počet hlasů: 

 
Bažant Jaroslav 2 
Boháček Jiří  0 
Bodlák Petr  7 
Kozák Ladislav 3 
Křižka Michal  1 
Langr Ladislav 9 
Laun Stanislav 1 
Macášková Simona 4 
Maceška Jiří  8 
Malina Jiří  4 
Matoulek Petr  9 
Stránský Jiří  9 

 
Usnesení č. 35/05/10: Rada konstatuje, že v dnešní volbě byli členy Dozorčí komise Rady České 
televize v souladu s §8a) odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších 
předpisů, zvoleni: Petr Bodlák, Ladislav Langr, Jiří Maceška, Petr Matoulek, Jiří Stránský. 



5) Informace GŘ 
GŘ informoval o:  
- podepsání Kolektivní smlouvy na roky 2010 a 2011 
- úspěchu ČT na Českých lvech 
- ocenění filmu Jak se vaří dějiny 
- ocenění ČT časopisem Readr´s Digest 
 

6) Restrukturalizace ČT 
Usnesení č. 36/05/10: Rada se seznámila s materiálem Restrukturalizace ČT předložený GŘ a jeho 
doplněním na dnešním pracovním setkání. Rada zároveň ukládá GŘ, aby průběžně informoval 
radu o postupu restrukturalizace a plnění harmonogramu. Rada žádá GŘ, aby do konce června 
předložil radě ke schválení realizační dokument, týkající se komplexní restrukturalizace ČT. 
(12:0:0) 

 

7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2009 
Usnesení č. 37/05/10: Rada po projednání a po zapracování připomínek schvaluje Výroční zprávu 
o činnosti České televize v roce 2009. Rada pověřuje předsedu, aby v souladu s § 8 odst. 2  zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 
31. 3. 2010 předsedovi PSP ČR. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 38/05/10: Rada ruší své usnesení č. 143/15/09 z 23. 9. 2009: „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 m
2
 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 m
2 

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)“ (8:0:1) 

 
8) Správní a soudní řízení 

Usnesení č. 39/05/10: Rada bere na vědomí informaci GŘ o správních a soudních řízeních, 
vedených ČT a s ČT za rok  2009. Rada žádá GŘ o další písemnou informaci o soudních a 
správních řízení za období I. pololetí 2010, a to v termínu do 31. 7. 2010.  (11:0:0) 

 
9) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 40/05/10: Rada bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 16. 3. 2010. (11:0:0) 

 
Usnesení č. 41/05/10: DK do konce března připraví návrh metodiky pro postup Rady ČT při 
schvalování návrhů ČT na využití nepotřebného majetku ČT. Tato metodika bude obsahovat 
požadavky na podklady a jejich obsah, které bude Rada ČT požadovat na ČT při žádosti o souhlas 
s řešením navrženým ČT. (11:0:0) 

 
10) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 42/05/10: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:0) 

 
11) Různé 

a) Předseda Rady na začátku jednání představil novou asistentku rady Janu Gabrielovou.  
E. Hojerová bude vykonávat pozici tajemnice rady po dobu mateřské dovolené J. Kamicové.  

 
b) Předběžný program 6. jednání Rady ČT, které se uskuteční 14. dubna 2010 od 13 hodin 

v Café restaurantu: 
• Zahájení, volba návrhové komise 



• Kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Volba místopředsedy Rady ČT 
• Stanovení ukazatelů pro přiznání pohyblivé složky mzdy GŘ 
• TS Brno 
• Vymáhání televizních poplatků 
• Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů 
• Materiály z DK 
• Různé 
• Závěr 

 
 
 

 
PaedDr. Jiří Baumruk 

                                           předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová, I. Satrapa 
 
 
 
 



 
 
Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 24. 3. 2010 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 24. 3. 2010 

14/10 13.1.2010 M.Hoření 

stížnost na pořad 
"Události" z 
14.11.2010 VO 20.1.2010 2.3.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

75/10 3.3.2010 V.Hošek stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 25.2.2010 

VO   

  

odpověď RČT 
+ jako podnět 
GŘ 

76/10 3.3.2010 V.Krulich 
dotaz na benefity 
zaměstnanců ČT       

odpověď RČT 
+ GŘ k vyřízení 

77/10 5.3.2010 J.Pokorný 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 25.2.2010 VO     odpověď RČT 

78/10 8.3.2010 M.Miler 
stížnost na vysílání 
zpráv z totalitní doby        odpověď RČT 

79/10 12.3.2010 V.Novotný 
stížnost na cyklus "Co 
nevíte o vodě"       

odpověď RČT 
+ jako podnět 
GŘ 

80/10 15.3.2010 J.Dvořáček 

stížnost na 
nedodržování 
vysílacích časů       

odpověď RČT 
+ GŘ k vyřízení 

82/10 17.3.2010 M.Trnková 
stížnost na pořad 
"Californication"        odpověď RČT 

83/10 17.3.2010 M.Reiterová 
stížnost na pořad 
"Rajské zahrady II"       

odpověď RČT+ 
jako podnět GŘ 

74/10 3.3.2010 H.Staňková 

RČT na vědomí, 
stížnost na hrubé 
porušení pracovní 
kázně zaměstnankyně 
ČT R.Klimešové       na vědomí 

81/10 15.3.2010 S.Krása 

RČT na vědomí, 
stížnost na pořad "Máte 
slovo" z 25.2.2010 VO     na vědomí 

579/09 11.3.2010 T.Karabela 

reakce na odpověď 
RČT, stížnost na 
"Události" z 28.12.2009 VO     na vědomí 

84/10 17.3.2010 
J.Girgašová, 
 VOKS ČT 

otevřený dopis, výzva 
za  obnovu kvality a 
serióznosti 
zpravodajství ČT       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 

    

302/09 17.6.2009 
J. Wiesner, 
KZPS 

žádost o změnu 
vysílacích  
časů pořadů "POKR" a 
"Devatero řemesel"   17.6.2009 15.10.2009   

305/09 3.6.2009 

P.Kužel, 
Hospodářská 
komora ČR 

žádost o změnu 
vysílacího  
času pořadů "POKR"    24.6.2009 15.10.2009   

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

30.6.2009 
21.10.2009 
žádost o 
doplnění 
stanoviska 
GŘ     

339/09 14.7.2009 M.Pavlíček 

stížnost na F.Černého v  
souvislosti s 
připravovanou reportáží   22.7.2009     

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     

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     

455/09 9.10.2009 
Š.Reinerová, 
V.Reiner 

stížnost na přehled tisku 
 na teletextu ČT VO 16.10.2009     

12/10 18.1.2010 

R.Polášek,  
zastoupení Lesů 
ČR 

stížnost na pořady 
 "Události" a "Události 
v regionech" z 5.1.2010 VO 20.1.2010     

32/10 2.2.2010 P.Štěpánek 

opakovaná stížnost na 
neobjektivní a 
nevyvážené vysílání, 
pořad "Inventura z 
archivů" z 24.1.2010 VO 5.2.2010 2.3.2010   

36/10 4.2.2010 

R.Polášek, 
zastoupení 
L.Rubáše a 
Gallery service, 
s.r.o. 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
25.1.2010 VO 5.2.2010 2.3.2010   



41/10 8.2.2010 

B.Spurný,  
F.Retych, 
J.Ševčík 

stížnost na informační 
cenzuru KSČM a 
dalších levicových 
hnutí ve 
zpravodajských a 
publicistických 
pořadech  VO 9.2.2010 22.3.2010   

42/10 8.2.2010 J.Suchá 
stížnost na pořad 
"Historie.cs" ze 
4.2.2010 

  10.2.2010 22.3.2010   

43/10 11.2.2010 M.Pospíšil 
stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě 

  

25.2.2010 22.3.2010 

  

44/10 16.2.2010 J.Horák 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

45/10 12.2.2010 L.Stuchlík 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

46/10 15.2.2010 L.Kropáček 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

47/10 15.2.2010 J.Vávra 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

48/10 15.2.2010 J.Kyncl 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

49/10 17.2.2010 M.Dvořák 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

62/10 12.2.2010 D.Hlinomaz 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

63/10 10.2.2010 P.Pokorný 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010 22.3.2010   

51/10 22.2.2010 A.Černá 
stížnost na pořad 
 "Události" z 29.1.2010 VO 25.2.2010     

61/10 26.2.2010 T.Pek 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo" z 
25.2.2010 VO 3.3.2010     

68/10 5.3.2010 I.Balošáková 

stížnost na pořad 
 "Záhada Toma 
Wizarda"   16.3.2010     

69/10 3.3.2010 J.Řihák 

stížnost na pořad 
"Události v regionech" 
z 25.2.2010 VO 16.3.2010     

70/10 12.3.2010 M.Rokytka 

stížnost na 
nevyváženost  
zpravodajských a 
publicistických pořadů 
a manipulaci s 
veřejným míněním, 
pořad "Otázky VO 16.3.2010     



V.Moravce" ze 
14.3.2010 

71/10 12.3.2010 

L.Jíša, 
D.Jaklová, 
ČRo 

stížnost na pořad 
 "Hyde Park" z 
1.3.2010 VO 16.3.2010     

72/10 11.3.2010 M.Gregor 

stížnost na reportáž 
 z 20.1.2010 na ČT24 a 
žádost o omluvu VO 16.3.2010     

73/10 17.3.2010 E.Kudrnová 
stížnost na pořad 
"Události" z 28.2.2010 VO 22.3.2010     

 


