
Zápis z 9. jednání Rady České televize ze dne 11. 5. 2011  
 
Přítomni: J. Baumruk, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, H. Fibingerová, P. Koutný, J. Kratochvíl, 
R. Mezuláník, J. Pavlata, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová, I. Satrapa, M. Uhde 
Omluveni: J. Presl (část) 
Sekretariát Rady ČT: E. Hojerová, J. Gabrielová 
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: V. Karmazín, R. Bradáč, M. Řezníček, J. Staněk, J. Stránský, R. Pop 
 
Program jednání:   

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2010 
• Informace o stavu a rozvoji ČT24 za rok 2010 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 90/09/11: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (14:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 91/09/11: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a R. Mezuláník a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (14:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 92/09/11: 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. (14:0:0) 
 

4) Informace GŘ  
Zástupce generálního ředitele informoval radu o: 
- schůzce ČT s ARAS a FITES 
- ukončení přenosu fotbalového utkání Ondrášovka Cup 
- ocenění ČT 
 
Rada žádá generálního ředitele, aby bylo v Dlouhodobých plánech programového, technického a 
ekonomického rozvoje, které má rada obdržet v termínu do 30. 6. 2011, zapracováno zhodnocení 
Dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje za uplynulé období.  
 

5) Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2010  
Usnesení č. 93/09/11: Rada projednala zprávu o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2010 
v souladu s usnesením č. 57/07/10. Rada žádá generálního ředitele o předložení návrhu možností 
rozšíření sítě zahraničních zpravodajů v termínu do 3. 6. 2011. Rada dále žádá generálního ředitele 
o předložení zprávy o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2011 do 30. 3. 2012. (14:0:0) 
 

6) Informace o stavu a rozvoji ČT24 za rok 2010  
Usnesení č. 94/09/11: Rada projednala Informaci o stavu a rozvoji ČT24 za rok 2010 v souladu 
s usnesením č. 178/18/10. Rada žádá generálního ředitele o předložení Informace o stavu a rozvoji 
ČT24 za 1. pololetí roku 2011 do 30. 9. 2011. Rada dále žádá generálního ředitele o vyčíslení a 



zapracování investičních plánů na modernizaci newsroomu v Praze a regionálních redakcí do 
Dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje. (14:0:0) 

 
7) Materiály z Dozorčí komise 

Usnesení č. 95/09/11: Rada bere na vědomí zápis z 6. jednání Dozorčí komise ze dne 26. 4. 2011. 
(13:0:0) 

 
Usnesení č. 96/09/11: Rada bere na vědomí informaci Dozorčí komise o vyžádaných materiálech. 
(13:0:0)  

 
Usnesení č. 97/09/11: Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise přijaté formou hlasování per 
rollam dne 4. 5. 2011. (13:0:0) 

 
Usnesení č. 98/09/11: Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise přijatá formou hlasování per 
rollam dne 6. 5. 2011. (13:0:0) 

 
Usnesení č. 99/09/11: Rada vyslechla informace Dozorčí komise o prověření veřejné zakázky 
Filmový snímač HD. Rada žádá generálního ředitele o písemné vysvětlení a odůvodnění průběhu 
a výsledku uvedeného výběrového řízení do 20. 5. 2011. Rada na základě návrhu Dozorčí komise 
doporučuje generálnímu řediteli, aby byla v případě výběrových řízení zveřejňována taková 
očekávaná cena zakázky, která odpovídá reálným cenám na trhu, a aby nabízená cena vítězného 
dodavatele respektovala cenu očekávanou. Rada dále na základě doporučení Dozorčí komise 
navrhuje, aby bylo s vítězným dodavatelem vždy jednáno o slevách z nabídkové ceny tak, aby 
výběr vítězného dodavatele znamenal pro ČT nejvýhodnější volbu a nejhospodárnější nákup. 
(13:0:0)  

       
Usnesení č. 100/09/11: Rada vyslechla informaci Dozorčí komise o posouzení stavu archivu ČT. 
Rada na základě návrhu Dozorčí komise doporučuje generálnímu řediteli zpřísnění podmínek 
nakládání s nosiči zvukově-obrazového záznamu, zejména z pohledu záruk za navrácení nosičů. 
(13:0:0) 

 
Usnesení č. 101/09/11: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 Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 435-2-D0-00 ze dne 24. 7. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 2. 2005 a 
Dodatku č. 2 ze dne 18. 6. 2010 s Janem Vadasem. Jedná se o pronájem salonku a TV klubu. 
Celková užitná plocha je 748,91 m2. Roční úhrada bez DPH činí 543 242,36 Kč. Nájemní smlouva 
je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (13:0:0) 

 
Usnesení č. 102/09/11: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 Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 411-1-D0-00 ze dne 24. 7. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 11. 2010 s 
MUDr. Petrem Kaldararem – praktickým zubním lékařem. Celková užitná plocha je 49,78 m2. 
Roční úhrada bez DPH činí 76 547,95 Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. 
(12:0:0) 

 
Usnesení č. 103/09/11: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 Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 707-0-D0-00 ze dne 13. 4. 2006, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 6. 2010 
se spol. Central Group a. s. Celková užitná plocha je 25,64 m2. Roční úhrada bez DPH činí 
13 142,42 Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 104/09/11: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 Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o  nájmu 
nebytových prostor č. 631-0-D0-00 ze dne 14. 5. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2005 a 
Dodatku č. 2 ze dne 1. 10. 2010 se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Jedná se o nájem 



nebytových prostor v rozloze 48,71 m2, za dohodnutou cenu v kategorii „C“ ve výši 500,- 
Kč/m2/rok, roční úhrada bez DPH činí 24 967,53 Kč. Dále náklady za služby (tepelná energie, 
vodné, stočné, elektrická energie a úklid prostor), roční úhrada bez DPH činí 32 612,71 Kč. 
Celková roční úhrada bez DPH činí 57 580,24 Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 
16/2007. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 105/09/11: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 Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 296-2-D0-00 ze dne 14. 5. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2005 a 
Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2010 se spol. KOJA, s r. o. Jedná se o nájem nebytových prostor 
v rozloze 85,14 m2, za dohodnutou cenu v kategorii „B“ ve výši 1 200,- Kč/m2/rok a nájem 
nebytových prostor v rozloze 14,6 m2, za dohodnutou cenu v kategorii „C“ ve výši 600,- 
Kč/m2/rok, celková roční úhrada bez DPH činí 113 717,84 Kč. Dále náklady za služby (teplo, 
teplá voda, vodné, stočné, elektrická energie, úklid prostor a likvidace odpadů), roční úhrada bez 
DPH činí 55 976,95 Kč. Celková roční úhrada bez DPH činí 169 694,78 Kč. Nájemní smlouva je 
v souladu s RGŘ č. 16/2007. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 106/09/11: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 Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 248-3-D0-00 ze dne 19. 6. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2010 
s Jarmilou Drozdovou. Jedná se o nájem nebytových prostor v rozloze 19,35 m2, za dohodnutou 
cenu v kategorii „B“ ve výši 1 200,- Kč/m2/rok, roční úhrada bez DPH činí 23 803,98 Kč. Dále 
náklady za služby (teplo, teplá voda, vodné, stočné, elektrická energie, úklid prostor a likvidace 
odpadů), roční úhrada bez DPH činí 11 110,07 Kč. Celková roční úhrada bez DPH činí 34 914,05 
Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (11:0:0) 

 
Usnesení č. 107/09/11: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 Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 784-0-D0-00  ze dne 7. 7. 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2010 
s MUDr. Martinou Zajíčkovou s.r.o. – praktickou lékařkou. Předmětem nájmu je užívání 
nebytových prostor v objektu ČT, KH – o celkové ploše užívání 69,1 m2. Roční úhrada bez DPH 
činí 85 005,44 Kč. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (11:0:0) 

 
Usnesení č. 108/09/11: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 Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o umístění 
zařízení  č. 536-1-D0-00 ze dne 24. 7. 2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 3. 2006 a Dodatku č. 
2 ze dne 1. 10. 2010 se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Předmětem nájmu je užívání 
prostor pro umístění zařízení o celkové výměře 15 m2. Roční úhrada bez DPH činí 82 012,00 Kč. 
Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (11:0:0) 

 
Usnesení č.109/09/11: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 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 412-1-D0-00  ze dne 24. 7. 2003 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2010 
s MUDr. Ivou Brožovou – praktickou lékařkou. Předmětem nájmu je užívání nebytových prostor o 
celkové ploše užívání 58,03 m2. Roční úhrada bez DPH činí 71 387,35 Kč. Nájemní smlouva je 
v souladu s RGŘ č. 16/2007. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 110/09/11: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 Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 043-3-D0-00 ze dne 20. 2. 2006, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 4. 2007, 
Dodatku č. 2 ze dne 18. 6. 2007 a Dodatku č. 3 ze dne 5. 8. 2010 se spol. České 
Radiokomunikace, a. s. Předmětem nájmu je užívání technologických a ostatních prostor o 
celkové ploše užívání 29,89 m2. Roční úhrada bez DPH činí 12 245,42 Kč. Nájemní smlouva je 
v souladu s RGŘ č. 16/2007. (11:0:0) 

 



Usnesení č. 111/09/11: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 Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 728-0-D0-00  ze dne 22. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2010 
s MUDr. Martinou Nedvídkovou – praktickou zubní lékařkou. Předmětem nájmu je užívání 
nebytových prostor o celkové ploše užívání 26,84 m2. Roční úhrada bez DPH činí 31 984,68 Kč. 
Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 112/09/11: Rada žádá generálního ředitele o předložení seznamu vítězů výběrových 
řízení na nákup techniky za rok 2010 včetně celkové konečné hodnoty jednotlivých zakázek. 
(4:2:5) Toto usnesení nebylo přijato. 
 

8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 113/09/11: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha). (11:0:0) 
 

9) Různé 
a) Dne 25. 5. 2011 se od 10–12 hodin uskuteční pracovní setkání Rady ČT a vedení ČT na téma 
nákladovost na výrobu televizních pořadů.  
 
b) Předběžný program 10. jednání Rady ČT, které se uskuteční 25. 5. 2011 od 13:00 hodin 
v Café restaurantu: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 
PaedDr. Jiří Baumruk 
    předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 

1) Přehled stížností a podnětů 
 
 

Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová, R. Mezuláník 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav řešení stížností a podnětů ke dni 11. 5. 2011 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k vyjádření 
datum předání       
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 11. 5. 2011 

 
 
68/11 3.5.2011 

 
J. Vašíček 

 
poděkování za vyřízení 
stížnosti; stížnost na 
porušení autorských 
práv Českou televizí      

  

na vědomí 

187/11 22.4.2011 V. Hendrych 

 
poděkování za 
odvysílání pořadu 
"Sico" 

  

  

  

na vědomí 

                               

                             
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

437/10 30.9.2010 M. Zich 

 
stížnost na pořad 
"Zabíjení po Česku" z 
6. 5. 2010 VO 5.10.2010 9.5.2011   

468/10 25.10.2010 
V. Bálek; Allianz 
pojišťovna 

 
reakce na pořad "Černé 
ovce" z 21. 10. 2010 VO 26.10.2010 9.5.2011   

481/10 1.11.2010 

 
V. Klouda,  
P. Herman; 
PASSERINVEST 
GROUP, a. s. 

stížnost na pořad  
"Nedej se" z  1. 11. 
2010 VO 2.11.2010 11.5.2011   

507/10 15.11.2010 

A. Matušková;  
Fakulta 
sociálních  
studií MU 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010 11.5.2011   

508/10 15.11.2010 
 
V. Vavroušek 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010 11.5.2011   

509/10 15.11.2010 H. Slabinová 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010 11.5.2011   

510/10 15.11.2010 M. Konvička 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010 11.5.2011 

  

514/10 15.11.2010 P. Dolák 

 
stížnost na pořad 
"Kontexty" z  9. 11. 
2010 VO 23.11.2010 11.5.2011   



595/10 23.11.2010 M. Čuhelová 

 
stížnost na pořad 
"Znamení a rituály" z  
31.7. 2010 a pořad 
"Milénium" z 28.10. 
2010 VO 14.12.2010 11.5.2011   

19/11 7.1.2011 

 
P. Kaňka; 
ARAS, I. Biel; 
FITES 

 
nesouhlas s 
informacemi J. Janečka 
uvedenými dne 8.12. 
2010 na jednání Rady 
ČT    

 
10.1.2011 
12.1.2011– 
žádost o 
stanovisko 
Etického 
panelu 

10.3.2011 
–  
obdržení  
stanoviska 
Etického 
panelu   

54/11 3.2.2011 

 
E. Kudrnová; 
anglicko-české 
gymnázium 
Amazon 

stížnost na pořad 
"Události" z 30. 1. 2011 VO 8.2.2011     

81/11 17.2.2011 J. Stefan 

 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z  14. 2. 
2011 VO 22.2.2011     

84/11 17.2.2011 J. Pavlíček 

 
stížnost na pořad 
"Pokr" VO 22.2.2011     

100/11 23.2.2011 M. Pavlata 

 
stížnost na úmyslné 
postoupení informací 
deníku AHA!   3.3.2011 11.5.2011   

122/11 4.3.2011 B. Kartous 

 
stížnost na pořad 
"Události v regionech 
plus (Ostrava)" VO 22.3.2011     

131/11 8.3.2011 O. Vetchý 

 
stížnost na postoupení 
informací Českou 
televizí   22.3.2011 11.5.2011   

132/11 14.3.2011 V. Tvardek 

 
stížnost na pořad 
"Události v regionech 
(Ostrava)" z  9.11.2011 VO 22.3.2011     

136/11 16.3.2011 

 
D. Kotris; 
Ministerstvo 
zdravotnictví 

 
stížnost na informování 
České televize o sporu 
vedeném mezi "Diag 
Human SE" a Českou 
republikou VO 22.3.2011     

147/11 24.3.2011 K. Struhár 

 
stížnost na pořad 
"Testoviny" z 18. 2. 
2011 VO 31.3.2011 11.5.2011   

149/11 14.3.2011 J. Hrdá 

 
stížnost na nedovolené 
využití osobní 
fotografie   31.3.2011 11.5.2011   



150/11 24.3.2011 J. David 

 
stížnost na 
neobjektivitu 
zpravodajství České 
televize VO 31.3.2011     

166/11 1.4.2011 J. Kalousková 

 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 28. 3. 
2011 VO 4.4.2011     

176/11 18.4.2011 M. Lumbachová 

 
stížnost na pořad 
"Otázky Václava 
Moravce z 10.4.2011 VO 27.4.2011     

182/11 21.4.2011 

 
R. Houska;  
právní zastoupení 
M. Kis 

stížnost na člena 
redakce pořadu 
"Reportéři ČT"   3.5.2011     

188/11 25.4.2011 

 
T. Jarolím;  
EUROPEAN 
INITIATORY 
INSTITUTE o.s. 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 18. 4. 
2011 VO 3.5.2011     

189/11 20.4.2011 J. Pavlata 

 
stížnost na postup při 
zařazování cyklu 
"Případ pro 
ombudsmana" do 
vysílání ČT   3.5.2011     

 
193/11 28.4.2011 

 
T. Látal;  
TRIOS, spol.  
s r.o. 

 
stížnost na redaktora 
Vlastimila Weinera VO 10.5.2011     

 
 


