
Zápis ze 13. jednání Rady České televize dne 24. 8.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Prokeš, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, J.Presl, 
A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  Z. Hůlová 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, Z. Šámal 
 
Program jednání:   

1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Volba místopředsedy Rady ČT 
3. Plán čerpání rozpočtu ČT na 3. čtvrtletí 2005  
4. Závěrečný účet ČT za rok 2004 a výrok auditora  
5. Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004  
6. Informace 

- výsledky TS Brno 
- výhled vývoje příjmů do 2008 
- výsledky hospodaření Rady České televize za 1. pololetí 2005  

7. Otázky V. Moravce 
8. Podněty a stížnosti 
9. Různé 
10. Schválení usnesení, závěr 
 

1)  Schválení programu jednání 
Usnesení č. 193/13/05: Rada schválila doplněný program jednání o bod „Otázky V. Moravce“. 
(12:0:0)  
 

2)  Volba volební komise 
Usnesení č. 194/13/05: Rada volí volební komisi ve složení  B. Fanta, J. Presl a J. Šilerová. 
(12:0:0) 

 
3) Volba návrhové komise 

Usnesení č. 195/13/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Baumruk a H. Fibingerová a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

4) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 196/13/05: Rada bere na vědomí informace M. Horálka  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 

 
5) Volba 3. místopředsedy Rady České televize 

Usnesení č. 197/13/05:  Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady České 
televize takto dle postupu schváleného radou a minulém jednání. (12:0:0)    
V 1. postupovém kole volby postupují následující členové rady, kteří s kandidaturou souhlasí: 
A. Svobodová 6 
M. Badal  5 
 
Ve 2. kole získali členové rady následující počet hlasů: 
A. Svobodová 6 
M. Badal  4 
 
Ve 3. kole hlasování získali: 
A. Svobodová 6 
M. Badal  4 



3. místopředsedu se nepodařilo na tomto jednání zvolit. 
 
Usnesení č. 198/13/05:  K volbě 3. místopředsedy bude přistoupeno po doplnění Rady ČT na plný 
počet 15 členů. (10:0:2) 
 

6) Plán čerpání rozpočtu ČT na 3. čtvrtletí 2005 
Usnesení č. 199/13/05: Rada ČT bere na vědomí plán čerpání rozpočtu ve 3. čtvrtletí 2005. 
V plánu je respektováno rozpočtové rozložení pro dodržení vyrovnanosti celkového rozpočtu na r. 
2005, schváleného radou 12. 1. 2005. 
Dosažená konsolidace a úroveň finančního řízení umožňuje, aby Rada ČT napříště projednávala 
půlroční rozpočtová rozložení. (12:0:0) 
 

7) Závěrečný účet ČT za rok 2004 a výrok auditora 
Usnesení č. 200/13/05: Dle § 8 odst. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 
pozdějších předpisů Rada ČT schvaluje účetní uzávěrku ČT za rok 2004 a zprávu auditor o ocenění 
účetní uzávěrky.  
Rada ČT žádá generálního ředitele ČT, aby včas informoval Radu ČT o změnách ve vývoji rizik 
uvedených ve zprávě auditora v bodech II.8, III. 1, III.5 a V.1. (12:0:0) 
 

8) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 
Usnesení č. 201/13/05: Rada ČT schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize ve znění 
z  24. 8. 2005 a schválených připomínek. 
Rada ukládá předsedovi M. Horálkovi, aby do 31.8.2005 předložil tuto Výroční zprávu poslanecké 
sněmovně ke schválení.  (12:0:0) 

 
9) Pořad „Otázky V. Moravce z 21.8.2005“ 

Usnesení č. 202/13/05: Rada ČT považuje za krajně nevhodné, že k diskusnímu pořadu "Otázky 
Václava Moravce" vysílanému 21. srpna 2005, tedy přesně v den výročí komunistické vojenské 
okupace Československa, byl přizván předseda KSČM. Navíc v pořadu, přesněji v hlavní, 
vnitropolitické části první hodiny vysílané na ČT 1, nezazněla jediná otázka k tomuto tragickému 
výročí, která by eventuelně zdůvodnila tento výběr a byla pobídkou ke kritické reflexi událostí a 
jejich neblahého dědictví. Tento postup je těžko obhajitelný stejně jako by byla přítomnost 
zástupce neonacistů v televizní debatě v den výročí 2. světové války, aniž by se viníkovi položila 
otázka po jeho vině. Rada ČT považuje tuto politováníhodnou záležitost za projev neprofesionality 
a necitlivosti k přímým i nepřímým obětem okupace a normalizačního režimu. (3:3:3) Toto 
usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 203/13/05: Rada projednala materiál předložený J. Voráčem k diskusnímu pořadu 
„Otázky V. Moravce“ ze dne 21.8.2005. Rada v rámci svých zákonných kompetencí doporučuje 
generálnímu řediteli, aby se zasadil o adekvátnější dramaturgii pořadů, které se týkají významných 
dějinných událostí a symboliky výročí. (7:0:5) 
 

10) Informace 
a) Výsledky TS Brno 
Usnesení č. 204/13/05: Rada ČT bere na vědomí materiál „Podaná trestní oznámení ČT TS Brno 
Policii ČR a Městskému státnímu zastupitelství Brno“. Rada doporučuje GŘ postupně zveřejňovat 
výsledky trestních a správních řízeních, které jsou a budou uzavírány. (12:0:0) 
 
b) Výhled vývoje příjmů do 2008 
Usnesení č. 205/13/05: Rada bere na vědomí materiál týkající se příjmů v závislosti na úpravě 
televizních poplatků. (11:0:1) 
 
c) Výsledky hospodaření Rady České televize za 1. pololetí 2005 
Usnesení č. 206/13/05: Rada bere na vědomí informace předsedy M. Horálka k rozboru  
hospodaření Rady České televize za 1. pololetí 2005. (11:0:1) 



 
11) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 207/13/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené J. Voráčem a P. Uhlem, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha 
č. 1). (11:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
Usnesení č. 208/13/05: Rada bere na vědomí rezignaci J. Voráče a P. Uhla z členství v pracovní 
skupině podnětů a stížností s tím, že bude zajištěna kontinuita této činnosti. (11:0:1) 
Usnesení č. 209/13/05: Agendu činnosti pracovní skupiny podnětů a stížností přebere 
místopředseda J. Baumruk, který předloží radě svojí představu o fungování této pracovní skupiny, 
včetně personálních záležitostí v termínu do 14. 9. 2005. (12:0:0) 
 

12) Různé 
a) Dne 15. září 2005 se uskuteční zasedání VVVKMT 
b) D. Dvořák informoval radu o možnosti návštěvy krajských redakcích ČT, s tím, že se rada 

k této záležitosti vrátí na některém z příštích jednání. 
c) J. Baumruk informoval radu o své činnosti mimo Radu ČT.  
d) J. Baumruk přečetl radě omluvu M. Stropnického z Literárních novin. 
e) Členové rady předloží písemné náměty na program příštích jednání rady a seminářů v termínu 

do 5.9.2005. 
f) Termíny dalších jednání rady: 

14.9., 5.10., 19.10.,2.11.2005 
g) Předběžný program 14. jednání Rady, které se uskuteční 14. 9. 2005 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Zpráva o výsledku hospodaření ČT za 1. pololetí 2005  
- Změna plánu na období září – prosinec 2005 
- Problémy plánu investic a technologické modernizace 
- Zvýšení účinnosti systému hmotné zainteresovanosti 
- Informace  
- Různé 
- Schválení usnesení a závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Ing. Milan Horálek, CSc. 
                       předseda Rady ČT 
 

 
 
 
Přílohy:  

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

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová a J. Baumruk 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 24. 8. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     
datum předání 
datum doručení  

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 24. 8. 2005 

225 27.6.2005 A.Háva stí•nost na •T 14.7.2005 17.8.2005 odpověď dle návrhu gř 

262 26.7.2005 V.Rychnovský 

stížřnost na 
nízkou 
objektivitu ve 
vysílání ČT     gř k vyřízení 

263 4.8.2005 V.Hendrych 

reakce na 
odpověď č.j. 
215 (Největší 
Čech)     odpověď dle návrhu rady 

264 4.8.2005 R. Silber 

reacke na 
odpověď č.j. 
194 (Game 
Page)     odpověď dle návrhu rady 

                                                            Stí•nosti p•edané G• k vyjád•ení         

9 3.1.2005 I. Brezina 

stí•nost na po•ad 
"Hádaní 
o p•írod•" z 
5.10.2003 a 
"Nedej se" z 
16.11.2004 

28.1.2005 
p•edáno 
Etickému 
panelu     

25 14.1.2005 L.Peláková 

stí•nost na po•ad 
"Hádaní 
o p•írod•" z 
4.1.2005 10.2.2005 2.3.2005 

10.3.2005 předáno  
Etickému panelu k 
posouzení 

246 25.7.2005 
S.Kubín, 
Diecézní rada CČSH 

stížnost na 
pořad  
"Reportéři ČT" 
z 11.7.2005 11.8.2005     

247 25.7.2005 
NOO CČSH  
Rudolfov 

stížnost na 
pořad  
"Reportéři ČT" 
z 11.7.2005 11.8.2005     

254 1.8.2005 
M.Ho•ení, 
 ÚV KS•M 

stí•nost na po•ad  
"Reporté•i •T" z 
25.7.2005 11.8.2005     

242 18.7.2005 D.Rýdlová 

stížnost na 
pořad 
 "Reportéři ČT" 
z 18.7.2005 11.8.2005     

 
 



 
Příloha č. 2 
 
 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 10. 8. DO 24. 8. 2005 
 

1. Jaromír Planka – stížnost na pořad „Za zdí“ z 30.5.2005 a pořady 
redaktorky Loréncové 

č.j. 267 

2. Petr Žůrek – stížnost na zpravodajství o CzechTeku č.j. 268 
3. Zdeněk Bárta – stížnost na zpravodajství o CzechTeku č.j. 269 
4. Jiří Javůrek –zvýšení koncesionářských  poplatků a programová skladba ČT č.j. 270 
5. Jan Śinágl – stížnost na programovou skladbu dne 6.7.2005 č.j. 271 
6. Vladimír Stiller – stížnost na způsob informování o havárii letounu dne 

14.8.2005  
č.j. 272 

7. Zdeněk Polách – zpravodajství o CzechTeku č.j. 273 
8. J. Kašparovský – stížnost na objektivitu, diskriminace komunistické strany  č.j. 274 
9. Petr Slavotínek – stížnost na zpravodajství o CzechTeku č.j. 275 
10. Radio Info - nabídka možnosti šířit signál ČT24 prostřednictvím sítě TV 

Praha 
č.j. 276 

 
 
 
 
 
 


