
Zápis ze 14. jednání Rady České televize ze dne 8. 8. 2012   
 
Přítomni:    A. Bajaja, J. Dědič, D. Eklová, J. Brandejs, M. Jankovec, P. Koutný,  

J. Kratochvíl, R. Mezuláník, J. Prokeš, J. Pavlata, M. Uhde, J.Závozda 
Omluveni:  R. Kühn, J. Presl 
Sekretariát Rady ČT:  M. Pantoflíčková, M. Braunová 
Předsedající:   M. Uhde 
Hosté:    P. Dvořák, J. Staněk, M. Cimirot, M. Fridrich 
 
Program jednání:   
 

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace generálního ředitele 
• Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 

2017 
• Informace o koncepci přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu APF 
• Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 190/14/12: Rada schvaluje program jednání v navrženém znění. (12:0:0) 
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 191/14/12: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jiří Kratochvíl a 
Josef Pavlata a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (10:0:2) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 192/14/12: Rada obdržela materiál „Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o 
změnách a rozvoji ČT24 za 1. pololetí roku 2012.“.  
Rada pověřuje místopředsedu Mgr. Jaroslava Dědiče zpracováním hodnotící zprávy k tomuto 
materiálu a předložením návrhu usnesení v této věci na jednání Rady dne 29. 8. 2012. (12:0:0) 
  
Informace předsedy Rady ČT k Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2011 
V souladu s usnesením Rady č. 139/10/12 proběhlo v termínu do 27. 7. 2012 připomínkové řízení 
členů Rady k pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2011.  
Rada tímto informuje generálního ředitele, že ve stanoveném termínu nevznesli členové Rady k 
pracovní verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2011 žádné připomínky a tudíž je možné 
provést jazykové a grafické korektury předmětného materiálu. 
Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2011 bude schválena na 15. jednání Rady dne 29. 8. 
2012. 
 
Usnesení č. 193/14/12: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 
nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání Rady. 
(12:0:0) 
 

4) Informace Generálního ředitele 
      Generální ředitel informoval Radu: 
 

1. Volby 2012 – Seriál debat před volbami do krajských zastupitelstev proběhne poprvé v historii 
ve všech třinácti krajích  

2. Podzimní schéma – pozvánka 
3. Letní olympijské hry Londýn – plnění služby veřejnosti 
4. Změny v Událostech 
5. Personální záležitosti – obměna zahraničních zpravodajů 



 
6. Mezinárodní spolupráce ČT  

a) Historický seriál EBU o 1. sv. válce  
b) Projekt EBU Why poverty 

7. Satelitní poplatky a zajištění bezplatného příjmu ČT 
8. Dlouhodobé plány 2012-2017 
9. Žádost o posunutí termínu plnění harmonogramu „Informace o činnosti úseku vývoje 

programových formátů“ na září 2012 
  
5) Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 2017 

Procedurální návrh místopředsedy Kratochvíla, aby se o materiálu Dlouhodobé plány 
programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 2017 hlasovalo po 
jménech členů Rady. (1:4:7) 
Návrh nebyl přijat. 

 
Protinávrh místopředsedy Kratochvíla k materiálu Dlouhodobé plány programového, 
ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 2017 
Rada bere na vědomí materiál Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického 
rozvoje ČT na roky 2012 - 2017  a doporučuje další jednání o obsahu tohoto materiálu (3:7:2) 
Návrh nebyl přijat 

  
      Usnesení č. 194/14/12:  

Rada po projednání a vypořádání připomínek schvaluje „Dlouhodobé plány programového, 
ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 2017“. (9:2:1) 
(Pozn. Materiál bude uveřejněn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané Radou“) 

 
6) Informace o koncepci přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu APF  
      Usnesení č. 195/14/12: 

Rada projednala materiál „Informace o koncepci přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu 
APF“.  
Rada bere předložený materiál na vědomí.  
Rada žádá generálního ředitele, aby v termínu do 31. 3. 2013 předložil materiál: 
a) „Informace o nákladech vynaložených na provoz a rozvoj APF a jeho digitalizaci za rok 2012“  
b) „Meziroční informace o realizaci koncepce přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu 
APF“. (11:0:0) 

 
7) Materiály z Dozorčí komise 

Usnesení č. 196/14/12:  
Rada bere na vědomí usnesení Dozorčí komise RČT přijatá formou hlasování per rollam ze dne 
30. 7. 2012 a 31. 7. 2012. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 197/14/12: 
Rada po projednání v Dozorčí komisi RČT vyslovuje souhlas se záměrem prodeje nemovitosti ve 
vlastnictví České televize, a to bytového segmentu řadového bytového domu a pozemku p. č. 
143/167 o výměře 146 m2 v k. ú. Jozefoslav. Další postup ve věci převodu předmětné nemovitosti 
bude realizován v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů. (11:0:0) 

 
Usnesení č. 198/14/12:  
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise RČT za 2. čtvrtletí 2012. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 199/14/12: 
Rada vyslovuje souhlas s Plánem činnosti Dozorčí komise RČT na 3. čtvrtletí 2012. (11:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 200/14/12: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha zápisu). (10:0:0) 

 
 
 



 
9) Různé 
 

a) Otevřený dopis - protest proti předvolebním OVM Speciál, Jany Bobošíkové, SUVERENITA Blok 
Jany Bobošíkové 
Usnesení č. 201/14/12: Rada pověřuje předsedu Rady ČT, aby se obrátil na Parlamentní institut 
s žádostí o právní posouzení nároku, vzneseného paní Janou Bobošíkovou v jejím otevřeném 
dopise. (11:0:0) 

 
     b) Termíny jednání Rady ČT:  
       Usnesení č. 201/14/12: Rada schvaluje termíny jednání Rady ČT v roce 
 

2012     2013 
12. 9.       9. 1.  
26. 9.       a dále pravidelně ve čtrnáctidenním cyklu 
10. 10. 
24. 10. 
  7. 11. 
21. 11. 
12. 12. 

     
        (11:0:0) 
  
    c) Posunutí termínu plnění harmonogramu k žádosti generálního ředitele 

Usnesení č. 202/14/12: Rada souhlasí se změnou termínu plnění harmonogramu u materiálu 
„Informace o činnosti úseku vývoje programových formátů“ ze srpna na druhé zářijové jednání 
Rady ČT. (11:0:0) 

 
d) Návrh programu 15. jednání Rady ČT, které se uskuteční 29. srpna 2012 od 13:00 hodin v Café 
restaurantu: 

• Zahájení 
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
•    Informace generálního ředitele 
•    Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2011 
•    Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. pololetí 2012 
•    Materiály z Dozorčí komise 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 
 

     e) Návrh člena Rady Mgr. Prokeše  
        Usnesení č. 203/14/12: Rada ukládá Dozorčí komisi RČT, aby na výjezdní zasedání Rady ČT 
v Brně dne 26. 9. 2012 předložila zprávu o výstavbě Televizního studia Brno. (11:0:0) 
 
10) Závěr  
 

Doc. PhDr. Milan Uhde 
předseda Rady České televize 

 
 
Přílohy: 

1) Přehled stížností a podnětů 
2) Menšinové stanovisko člena Rady ThDr. PhDr. Radka Mezuláníka, PhD., k materiálu 

Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 – 
2017 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 

Jiří Kratochvíl     Josef Pavlata 



 
Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 
 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 8. srpna 2012 

       

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 8. 8. 2012 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika Datum odeslání odpovědi 

Způsob vyřízení 
Radou  

177/11 8.4.2011 J. Šindar 

 
stížnost na postup vedení 
Programového okruhu ČT2 

24.5.2011 
9. 2. 2012 

7.6.2011 
17.5.2012 odpověď RČT 8.8. 

434/11 10.1.2011 

 
A. Schubert; obec 
Modrava 

 
nesouhlas se stanoviskem GŘ; 
stížnost na nevyváženost 
zpravodajských a publicistických 
pořadů České televize k tématu 
Národní park Šumava 26.1.2012 17.5.2012 odpověď RČT 8.8. 

641/11 21.11.2011 J. Žemla 

 
žádost o zařazování produkce 
Filharmonie Brno do vysílání ČT 12.1.2012 17.5.2012 odpověď RČT 8.8. 

67/12 31.1.2012 J. Smílek 

 
stížnost na reportáže v pořadech 
"Události názory" ze dne 
19.8.2011 a "Události" ze dne 
20.8.2011 týkající se kauzy kolem 
knihy "Deset tisíc extremistů" 23.2.2012 17.5.2012 odpověď RČT 8.8. 

75/12 6.2.2012 

 
T. Jarolím; 
EUROPEAN 
INITIATORY 
INSTITUTE, o.s. 

stížnost na reportáž v pořadu "Náš 
venkov" 8.3.2012 10.4.2012 odpověď RČT 8.8. 

80/12 7.2.2012 F. Halásek 

 
stížnost na vyváženost objektivitu 
v publicistických pořadech 23.2.2012 10.4.2012 odpověď RČT 8.8. 

84/12 13.2.2012 

T. Jarolím; 
EUROPEAN 
INITIATORY 
INSTITUTE, o.s. 

 
stížnost na neodvysílání reportáže 
z TK strany Věci veřejné v hlavní 
zpravodajské relaci 23.2.2012 10.4.2012 odpověď RČT 8.8. 

85/12 15.2.2012 M. Berka 

 
stížnost na nevhodný 
(pornografický) obsah pořadu "Ve 
znamení psa" 23.2.2012 10.4.2012 odpověď RČT 8.8. 

86/12 15.2.2012 S. Cukor 

 
stížnost na reportáž v pořadu 
"Reportéři ČT" ze dne 6.2.2012 8.3.2012 10.4.2012 odpověď RČT 8.8. 

122/12 27.2.2012 

P. Novák; 
zastoupení M. 
Haly 

stížnost na reportáž týkající se bývalých 
manažerů silnic a dálnic v  pořadu 
"Události" dne 31.1.2012 15.3.2012 10.4.2012 odpověď RČT 8.8. 

148/12 10.3.2012 H. Zlatník 

 
stížnost na narušování obrazu 12.4.2012 17.5.2012 odpověď RČT 8.8. 



vysíláním textu na liště 

152/12 12.3.2012 M.Malovec 

žádá informace k novému 
vizuálnímu stylu ČT 6.6.2012 19.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

214/12 3.4.2012 P.Matoušek 

stížnost na nedodržování vysílacích 
časů-ČT2 6.6.2012 18.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

216/12 4.4.2012 M.Prokeš dotaz k filmu "Závod ke dnu" 6.6.2012 18.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

221/12 4.4.2012 A.Rudyšarová 

žádost o informace - Mostecká 
uhelná 6.6.2012 25.6.2012 odpověď RČT 8.8. 

222/12 5.4.2012 P.Milota 

stížnost na moderátora pořadu 
"Máte slovo" 6.6.2012 18.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

238/12 20.4.2012 V.Kokrhánek stížnost na reportéra ČT 6.6.2012 18.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

242/12 3.5.2012 RRTV-Čechová 
používání ČJ ve sděl. prostř. 

4.5.2012   odpověď RČT 8.8. 

243/12 7.5.2012 město Žebrák stížnost na reportáž 6.6.2012 21.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

244/12 7.5.2012 AK Pilecký stížnost J. Hradce  6.6.2012 25.6.2012 odpověď RČT 8.8. 

268/12 21.4.2012 S.Mandelíček výhrady vůči chybným informacím  6.6.2012 25.6.2012 odpověď RČT 8.8. 

276/12 8.6.2012 Jaroslav Pejchal 

stížnost na bulvarizaci 
zpravodajství 18.6.2012 18.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

278/12 11.6.2012 

KUUK - kancelář 
hejtmana pořad Otázky Václava Moravce 18.6.2012 18.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

279/12 
12.6.2012 
31.5.2012 Anděla Novotná neobjektivita vysílání 19.7.2012 21.7.2012 

odpověď 
stěžovateli 

útvarem 
zpravodajství 

281/12 11.6.2012 V. Hendrych 

nedostatečné informace o 
shromáždění důchodců - ČT24 19.7.2012 21.7.2012 odpověď RČT 8.8. 

Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

č.j. 
Datum 

doručení 
Odesílatel Charakteristika 

datum 
předání 

datum 
přijetí 

vyjádření 
Způsob vyřízení  

53/12  3.2.2012 

K. Babáková; 
Šachta a 
Partners, v. o. s. 

 
stížnost na reportáže týkající se 
kauzy předražených jízdenek 
Dopravního podniku hl.m. Prahy 23.2.2012     

236/12 3.2.2012 Ivo Štika stížnost pro porušení Kodexu ČT 18.6.2012     

240/12 2.5.2012 

Generali poj.-p.  
Cívka stížnost-Reportéři 2. 4. 2012 19.7.2012     

261/12 24.5.2012 A.Hušák stížnost na nevyváženost vysílání 6.6.2012     



271/12 29.5.2012 P.Uhl 

stížnost na uvedení nepravdivých 
informací 6.6.2012 

dílčí 
odpověď 
19.7.2012   

280/2012 11.6.2012 

PhDr. Ivana 
Kyzourová 

výhrady k odpovědi na stížnost 
č.j.30/12-reportáž E. Valentové 19.7.2012     

284/12 21.6.2012 

BPV Lena - Mgr. 
Böhm 

pořad Na stopě-porušení právních 
předpisů 18.7.2012     

286/12 25.6.2012 M. Jílek 

stížnost na nečinnost ČT při 
vyřizování korespondence 19.7.2012     

288/12 28.6.2012 

DD Domino Mgr. 
N. Erbová 

stížnost na pořad - "Pološero-Z 
děcáku do života" 19.7.2012     

290/12 28.6.2012 RRTV pan Tesař 

stížnost na interpretaci volebních 
preferencí v souvislosti s 
politickými kauzami 19.7.2012     

291/12 4.7.2012 EMV s.r.o. 

stížnost - obchodně právní 
záležitost 3.8.2012     

292/12 12.7.2012 

AK 
Nipl,Žák,Slavíček,  
Jaroš &spol. 

podnět k prozkoumání postupu 
redaktora ČT 3.8.2012     

294/12 12.7.2012 Václav Janík 

stížnost na Hydepark, Události a 
Otázky VM 3.8.2012     

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č. 2 - Menšinové stanovisko k Dlouhodobému plánu rozvoje ČT 2012-2017 
 
 
Podal jsem připomínky v dobré víře, že se s nimi management vypořádá tak, aby předkládaný plán 
dlouhodobého rozvoje získal na konkrétnosti a tím i na důvěryhodnosti. Jedná se totiž o jeden ze 
stěžejních dokumentů, který má rada ze zákona o ČT schvalovat. Z tohoto důvodu by měl být 
Dlouhodobý plán rozvoje zpracován seriózně a důvěryhodně. 
 
Předložený dlouhodobý plán rozvoje ČT předpokládá v letech 2012, 2013 a 2014 deficitní 
hospodaření každoročně ve výši každoročně cca. půl miliardy Kč (!!! ), jak vyplývá z tabulky v příloze 
č.1. Od roku 2016 dál je pak prudká změna trendu spočívající v očekávané „červené nule“, přesněji v 
ročním deficitu už pouze 100 mil. Kč. 
 
Tato změna trendu není v DP nijak doložena či podrobněji popsána, s výjimkou jediného odstavce na 
str. 24; zde se uvádí, že výrobní úkol bude snížen o 4%, personální náklady o 14%, a ostatní režijní 
náklady o více jak 22%. V doplňujícím materiálu je pak uveden průběh snižování objemu osobních 
nákladů v letech 2013-2017 ročně o 3-5% pracovníků. Není však uvedeno, zda pokles počtu 
zaměstnanců o 3-5% každý rok bude zároveň znamenat snížení objemu osobních nákladů o tuto 
částku.  
 
Připočteme-li pak inflaci v průměru 2% každý rok, měly by se podle tohoto plánu snížit objem reálných 
osobních nákladů v roce 2017 o 24% oproti roku 2012!!! A to při současném rozšíření vysílací plochy 
o jeden kanál tj. o 25%!!! Pokud by tedy poklesl počet pracovníků pouze o 14%, musela by zbytku 
zaměstnanců poklesnout v období 2012-2017 reálná průměrná mzda o 10%!!  
 
Tato data by šla prudce proti očekávanému vývoji české ekonomiky. Jak ve své prognóze z května 
2012 uvádí ministerstvo financí ČR, v letech 2014 a 2015 je očekáván růst objemu platů a mezd v 
české ekonomice o 4,7% (2014) resp. 4,4% (2015). A v tomto období by mělo v ČT dojít k poklesu 
reálných mezd?  
 
BEZ UVEDENÍ JAKÝCHKOLI DALŠÍCH PODROBNOSTÍ ZE STRANY PŘEDKLADATELŮ DPR LZE 
POUZE KONSTATOVAT, ŽE PŘEDKÁDANÝ DPR JE NEDOLOŽENÝ, PODHODNOCENÝ V 
OBLASTI NÁKLADŮ V LETECH 2015 - 2017 A PROTO NEVĚROHODNÝ!  
Ve svých připomínkách jsem požadoval uvedení jasných hodnot v klíčovém parametru pro ČT – 
externí náklady na vlastní tvorbu mimo zpravodajství a sport. Bohužel ani tento požadavek nebyl 
splněn. V doplňkovém materiálu jsou zjevně uvedeny v položce Vlastní tvorba (pod grafem) zahrnuty i 
náklady redakce zpravodajství. Toto lze považovat za pokus zamlžit skutečnost před radou ČT.  
 
Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou externí náklady ČT24 naplánovány ve výši 351 mil. Kč, tzn., 
že v doplňujícím materiálu v položce „Vlastní tvorba“ ve výši 1.486 mil. Kč je zahrnuto 290 mil. Kč 
nákladů na výrobu pořadů pro zpravodajství. Z toho plyne, že na původní tvorbu pro ČT1 a ČT2 zbývá 
méně než 1,2 mld. Kč externích nákladů. A obdobná částka bude muset stačit v následujících letech 
pro TŘI KANÁLY – ČT1, ČT2 a ČT3!!!!  
A proto pokládá otázku – je toto žádoucí rozvoj ČT v budoucích letech?? 
 
Dále je v tabulce uvedeno, že akvizice v roce 2012 představuje 144 mil. Kč, což je při porovnání se 
schváleným plánem nepřesné, neboť ve schváleném plánu na rok 2012 (str. 12) je pro převzaté 
pořady uvedena částka 185 mil. Kč. 
 
TO JE DALŠÍ DŮVOD, PROČ POVAŽUJI PŘEDLOŽENÝ PLÁN ZA NEDŮVĚRYHODNĚ 
ZPRACOVANÝ. 
 
 
Závěr chci konstatovat, že KROMĚ PODHODNOCENÍ NÁKLADŮ považuji DPR za chybný v tom, že: 
- v období očekávaného poklesu diváckého zájmu o ČT (viz informace z doplňkového 
materiálu, že se sledovanost mohla pohybovat mezi 27% - 32% (loni se ještě pohybovala pohodlně 
nad 30%), 



- v období očekávaného schodkového hospodaření ČT 
- v období nutnosti hledání intenzivních forem rozvoje a nikoli extenzivních 
přichází management ČT s myšlenkou rozšířit vysílací plochu ČT o 25%, aniž by proto doložil náležité 
finanční krytí. Navíc tento nákladný záměr (otevřít nový kanál) bude dle vlastního vyjádření 
managementu ČT v předloženém materiálu k dětskému kanálu, několik let vysílán ve vysílacím 
provizoriu (str. 12 – poslední věta materiálu pro radu ČT ze dne 30. 6. 2012). 
 
ČT by se měla zaměřit na zkvalitnění podoby stávajících čtyř kanálů. V budoucnosti se tenčící 
prostředky by měla investovat především do vlastní tvorby na čtyřech kanálech a nikoli do nákupu 
převzatých pořadů a do nákladů za přenos signálu pátého kanálu. 
 
Radek Mezuláník 
 
 
 
 


