
Zápis z 11. jednání Rady České televize dne 13. 7.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, J. 
Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  J. Presl 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: B. Fanta 
Hosté: Z. Šámal, L. Kozák, M. Elger, V. Vocetková, M. Švehla 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 -  příprava 
• Vymáhání koncesionářských poplatků – plnění usnesení č. 146/09/05, 147/09/05 
• Majetkové záležitosti  
• Etický panel – plnění usnesení č. 110/08/05 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 163/11/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 164/11/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a P. Uhl a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 165/11/05: Rada bere na vědomí informace B. Fanty o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 
Usnesení č. 166/11/05: Rada ČT bere na vědomí návrh struktury Výroční zprávy o hospodaření 
ČT v roce 2004. Rada ČT požaduje doplnit navrženou strukturu o dílčí termíny zpracování 
jednotlivých částí zprávy, zejména kapitoly 3 a 4 tak, aby pracovní skupina rady mohla v období 
od 20.7. do 1.8. dopracovat, popřípadě upravit uvedené kapitoly.  
Rada ČT doplní zprávu v bodě 2.4 o přehled ekonomických a kontrolních témat, která v roce 2004 
projednala, a o plnění přijatých usnesení.  
Termín předložení celkového znění výroční zprávy radě 5.8.2005. 
Rada předloží tuto zprávu dle § 8 odst. 2  zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších 
předpisů, v termínu do 31.8.2005 předsedovi PSP ČR.  
 (12:0:0) 

 
5) Vymáhání koncesionářských poplatků – plnění usnesení č. 146/09/05, 147/09/05 

Usnesení č. 167/11/05: Rada vzala na vědomí zprávu o vymáhání televizních poplatků, kterou jí 
předložil generální ředitel České televize dne 1. července 2005. Rada žádá generálního ředitele, 
aby jí poskytl do konce září 2005 informaci o dalším vývoji v této věci. Na základě stížností 
poplatníků doporučuje rada generálnímu řediteli, aby ČT, respektive její smluvní partner BSP, 
reagovala včas a konkrétněji na jejich dotazy a protesty. (11:0:1) 
 
 
 
 
 



6) Majetkové záležitosti 
Budova EKO 
Usnesení č. 168/11/05: Rada po projednání v DK a v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s prodejem pozemků souvisejících 
s prodávanou budovou EKO. (12:0:0) 

 
Návrh smlouvy o převodu nemovitého majetku – dohoda o narovnání 
Usnesení č. 169/11/05: Rada po projednání v DK a v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s uzavřením trojstranné dohody o 
narovnání ČT s restituentkou Věrou Joranovou a Komerční bankou. (12:0:0) 
 
Nájemní smlouva s Oldřichem Válou 
Usnesení č. 170/11/05: Rada pro projednání v DK souhlasí s úpravou článku III, bodu 1, smlouvy 
mezi ČT a Oldřichem Válou takto: Výše nájemného za užívání prostor specifikovaných v čl. 1 se 
sjednává dohodou ve výši měsíčního nájemného 2 900 Kč, z toho paušál na úhradu el. energie a 
vody Kč …. (dle zvážení ČT),  celkem 14 500,-Kč.“ 

 
7) Etický panel – plnění usnesení č. 110/08/05 

Usnesení č. 171/11/05: Rada konstatuje, že GŘ nenaplnil její usnesení č. 110/08/05 svým 
materiálem ze dne 30.6.2005. Navrhované kroky k řešení problematiky Etického panelu považuje 
rada za příliš obecné a nedostatečné. 
Rada žádá GŘ, aby na jejím příštím jednání objasnil způsob, kterým hodlá dosáhnout funkčnosti 
Etického panelu. (11:0:1) 
 

8) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 172/11/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené P. Uhlem, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
Usnesení č. 173/11/05: Rada považuje to, že v pořadu ČT Bez obalu z 29. května 2005 zazněla 
slova Ester Kočičkové „komunisti jsou prasata“ za porušení Kodexu ČT, jemuž mohla ČT 
v předtočeném pořadu jako byl tento zabránit tím, že by ho nevysílala. Skutečnosti, že to byl pořad 
satirický, že byl převzat z ČRo a že Ester Kočičková v něm představovala neexistující doktorku 
Slizkovou, jsou okolnostmi, které pochybení vysvětlují, avšak nezbavují ČT odpovědnosti za tento 
vulgární výrok. Rada očekává, že generální ředitel přijme opatření, aby se takovéto vulgarismy ve 
vysílání, zvláště předtočeném, neopakovaly.  (2:5:4) Toto usnesení nebylo přijato 
 

9) Různé 
a) Usnesení č. 174/11/05: Rada dle ustanovení § 8 odst. 1 zejména písm. b), e), i), j) zákona 

č.483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů žádá GŘ o informaci (rozvahu) 
o potencionálních dopadech projednávaného zákona o RTV poplatcích do rozpočtu, 
hospodaření a vysílání ČT, a to v krátkodobém i dlouhodobém výhledu. V termínu do 
8.8.2005. (12:0:0) 

b) Usnesení č. 175/11/05: Rada žádá GŘ o informaci o probíhajícím výběrovém řízení na tzv. 
mediálním zastoupení ČT. Rada dále žádá GŘ o informaci o vypsaném výběrovém řízení na 

záložní zdroj distribuce signálu ČT. V termínu do 8.8.2005. (9:1:1) 
c) Usnesení č. 176/11/05: Rada souhlasí s tím, aby na příštím jednání proběhla volba předsedy a 

místopředsedů Rady ČT. Rada pověřuje B. Fanta, A. Svobodovou a J. Voráče zpracováním 
postupu při hlasování. (9:0:0) 

d) Předběžný program 12. jednání Rady, které se uskuteční 10. 8. 2005 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

• Zahájení, kontrola zápisů 
• Změna jednacího řádu (P. Uhl) 
• Volba vedení rady (B. Fanta, A. Svobodová, J. Voráč) 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 (B. Fanta, M. Horálek, J. Presl) 



• Plán čerpání rozpočtu ČT na 3. čtvrtletí 2005 (L. Kozák, B. Fanta) 
• Etický panel 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Bohumil Fanta 
                      místopředseda Rady ČT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Přehled došlé pošty 

 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Badal a P. Uhl 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 13. 7. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob 
vyřízení 
Radou 
(charakteris
tika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 13. 7. 2005 

84 24.2.2005 
S.Trykar, 
Autoklub Bohemia Assistence 

stížnost na reportáže  
v pořadu "Události" z 8.1. a 
19.1.2005 24.3.2005 2.6.2005 

9.6.2005 
požádáno o  
doplnění dle 
č.j.143 
odpověď dle 
návrhu gř 

194 30.5.2005 R. Silber 
stížnost na pořad "Game Page" 
z 21.5.2005 9.6.2005 4.7.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

198 7.6.2005 Z. Čermák 
stížnost na pořad "Manéž 
Bolka Polívky" z 28.5.2005 9.6.2005 4.7.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

201 8.6.2005 M. Topinka 

žádost o prošetření a nápravu 
nevhodného chování ČT k 
poplatníkům  9.6.2005 4.7.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

199 17.5.2005 
Okresní výbor 
 ČSSD 

stížnost na odpověď 
M.Petrova, "UdálostiP z 
19.3.2005 9.6.2005 29.6.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

192 26.5.2005 J.Gemela, Alphaduct 
stížnost na pořad "Černé ovce" 
z 26.4.2005 9.6.2005 29.6.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

197 31.5.2005 L.Makrlík, M.Hladík, Apro 
stížnost na pořad "Černé ovce" 
z 10.5.2005 9.6.2005 29.6.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

174 16.5.2005 Z.Pražák 
stížnost na pořad  
"Report" z 19.4.2005 19.5.2005 9.6.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

169 16.5.2005 P.Černý 
stížnost na reklamu před 
Večerníčkem 19.5.2005 9.6.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

206 9.6.2005 J.F. Šenfeld 
stížnost na pořad "Válečné 
příběhy" z 21.5.2005     

odpověď dle 
návrhu rady 

215 9.6.2005 V.Hendrych 
stížnost na pořad "Největší 
Čech"     

odpověď dle 
návrhu rady 

216 10.6.2005 K.Tomášek financování ČT24     
odpověď dle 
návrhu rady 

218 9.6.2005 R. Gregor kontrola hospodaření ČT     
odpověď dle 
návrhu rady 

219 10.6.2005 V. Čiháková 

postoupení korespondence 
M.Němcové s J. Hájkem ve 
věci konc. poplatků     

odpověď dle 
návrhu rady 

223 20.6.2005 Z. Čoupek 
stížnost na pořad 
 "AZ-kvíz" z 12.5.2005     gř k vyřízení 

168 13.5.2005 J.Petržilová 

stížnost na vysílání ČT  
dne 9.5.05 - přenos oslav 
ukončení 2.sv.války 19.5.2005 21.6.2005 

odpověď dle 
návhu gř 



170 16.5.2005 M.Palán 
stížnost na informování o 
závodě Gumball 3000 19.5.2005 9.6.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

173 16.5.2005 S.Libovický 
stížnost na "Události" z 
9.5.2005 19.5.2005 9.6.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

176   
Stížnosti na způsob vymáhání 
dlužných poplatků   19.5.2005 21.6.2005 

odpověď dle 
návrhu rady 

                               
                             Stížnosti 
předané GŘ k vyjádření         

9 3.1.2005 I. Brezina 

stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 5.10.2003 a 
"Nedej se" z 16.11.2004 

28.1.2005 
předáno 
Etickému 
panelu     

25 14.1.2005 L.Peláková 
stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 4.1.2005 10.2.2005 2.3.2005 

10.3.2005 
předáno  
Etickému 
panelu k 
posouzení 

217 9.6.2005 M.Brejla 
nereagování gř na 
 urgované dotazy 14.7.2005     

225 27.6.2005 A.Háva stížnost na ČT 14.7.2005     
 



 
Příloha č. 2 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 1. 7. DO 13. 7. 2005 
 

1. Ladislav Kohout – stížnost na „Události“ z 5.7.2005 č.j. 233 
2. Antonín Zejda – stížnost na pořad „Největší Čech“ č.j. 234 
3. Josef Moravec – stížnost na pořad „Reportéři ČT „ z 6. 7.2005 č.j. 235 

 
 
 


