
Zápis ze 14. jednání Rady České televize dne 14. 9.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, J.Presl, 
J. Prokeš, A. Svobodová, a J. Voráč 
Omluveni:  J. Šilerová, P. Uhl 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, R. Popp 
 
Program jednání:   

1. Zahájení, volba návrhové komise 
2. Zpráva o výsledku hospodaření ČT za 1. pololetí 2005  
3. Změna rozpočtu na rok  2005 
4. Problémy plánu investic a technologické modernizace 
5. Zvýšení účinnosti systému hmotné zainteresovanosti 
6. Schválení majetkových záležitostí + zápisy DK 
7. Informace 

- I. návrh činnosti Rady ČT 
- správní a soudní řízení 

8. Podněty a stížnosti 
9. Různé 
10. Schválení usnesení, závěr 
 

1)  Schválení programu jednání 
Usnesení č. 210/14/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 211/14/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a D. Dvořák a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (10:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 212/14/05: Rada bere na vědomí informace M. Horálka  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání rady. Úkoly byly splněny, popřípadě jsou v etapě plnění. 
(11:0:0) 

 
4) Zpráva o výsledku hospodaření ČT za 1. pololetí 2005 

Usnesení č. 213/14/05: Rada vyslechla informace o plnění vybraných ukazatelů rozpočtu a plánu 
za období I. – VI. 2005. 
Rada po projednání v DK konstatuje, že hospodaření ČT za I. pololetí 2005 bylo úspěšné. Výše 
kladného hospodářského výsledku dosáhla částky 147 306 tis Kč, což je zlepšení oproti 
plánovanému rozpočtu o 63 025 tis Kč. Úspora nákladů byla v částce 105 521 tis. Kč (plnění 
rozpočtu na 95,3 %).  
 
Úspory v nákladech byly ovlivněny zejména: 
• nižšími náklady na služby při výrobě pořadů  
• nižšími náklady na DPH bez nároku na odpočet 
• nižšími náklady na spotřebu materiálu 
• nižšími náklady na služby 
 
Stav cash flow se oproti závěru roku 2004 zvýšil o 38 675 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím 
minulého roku došlo k výraznému zvýšení o 102 262 tis. Kč. 
Investiční výdaje za sledované období činily 57 339 tis. Kč, tj. 47,9% plánu.   



Rada konstatuje, že průměrný evidenční počet zaměstnanců ČT byl v I. pololetí 2005: 2 510,0, což 
je oproti plánovanému počtu o 20,00 osob nižší.  
Osobní náklady byly vynaloženy ve výši 528 811 tis. Kč, což je o 10 824 tis. Kč méně oproti 
plánu.  
Rada konstatuje, že hospodaření ČT ve sledovaném období vykazuje pozitivní posun ve všech 
významných položkách ve srovnání s plánovanými výnosy a náklady.  Pozitivní výsledek byl 
dosažen i v oblasti významného snížení závazků. (11:0:0) 
 

5) Změna rozpočtu na rok  2005, problémy plánu investic a technologické modernizace, zvýšení 
účinnosti systému hmotné zainteresovanosti 
Usnesení č. 214/14/05: Rada ČT konstatuje, že v průběhu I. pololetí roku 2005 byl důsledně 
uplatňován Program změn, snížení nákladů a zvýšení výnosů. Jeho výstupem bylo vytvoření 
vlastních zdrojů na pokrytí potřeb, které nebyly v rozpočtu z  12. 1. 2005 pokryty. Z toho důvodu 
předkládá Česká televize Radě ČT úpravu rozpočtu na rok 2005, kterou se zvyšuje objem nákladů 
a výnosů o 191 mil. Kč při zachování vyrovnaného rozpočtu. 
 
Po provedené inventuře a přehodnocení potřeby nezbytné předvýroby cyklických pořadů 
v návaznosti na podzimní vysílací schéma a zabezpečení výroby dramatické tvorby pro následující 
období, posilují se prostředky na výrobu pořadů o 105 mil. Kč na celkový objem výrobního úkolu 
1 324 mil. Kč. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 215/14/05: Plánovaný objem prostředků na mzdy v roce 2005 zaručuje pouze 3% 
nárůst průměrné mzdy oproti roku 2004, přičemž 2 % již vyplývají z úprav provedených v rámci 
změny mzdového systému k 1. 7 .2004, takže skutečný nárůst představuje pouze 1 %. Vzhledem 
k vývoji inflace a jejího dopadu do reálné mzdy zaměstnanců ČT a vzhledem k dosaženým 
výsledkům hospodaření za I. pololetí 2005, navrhlo vedení ČT zvýšit objem mzdových prostředků 
o 8 300 tis. Kč a tím zabezpečit nárůst průměrné mzdy celkově o 4 % (fakticky o 2 %). Spolu 
se zvýšením objemu mzdových prostředků se navyšují prostředky na zákonné sociální a zdravotní 
pojištění.  
Po zapojení této částky do plánu mezd činí objem mzdových prostředků na rok 2005 celkem 803 
900 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,66 % oproti skutečnosti  roku 2004. Rada ČT považuje 
tento růst mezd při dosaženém zvýšení efektivnosti za minimální. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 216/14/05: Celkový plánovaný objem investičních zdrojů a výdajů schválený Radou 
ČT dne 12.1.2005 se nemění a zůstává ve výši 400 mil.Kč. Mění se věcná náplň plánu investičních 
výdajů, jak je uvedeno v komplexním materiálu "Změny věcné náplně plánu investic na rok 
2005", který Česká televize současně předkládá Radě ČT. 
Rada ČT oceňuje kvalitu a srozumitelnost předložených materiálů. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 217/14/05: Rada schvaluje hlavní směry navržených řešení, novelizovaný rozpočet 
uvedený na str. 4 materiálu č. 3/14 a souhlasí, aby se staly základem pro operativní řízení do konce 
roku 2005. K definitivnímu schválení změny rozpočtu (s podrobnějším členěním) dojde po 
stanovisku dozorčí komise, tj. 5. října 2005. (11:0:0) 

 
6) Schválení majetkových záležitostí + zápisy DK 

Schválení majetkových záležitostí 
Usnesení č. 218/14/05: 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 dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě 
s INDUS, s.r.o., kterou rada schválila svým usnesením č. 83/06/05. (11:0:0) 
Usnesení č. 219/14/05: 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 dodatkem č. 3 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor se společností Advance Telecom Services spol. s r.o., kterou rada schválila 
svým usnesením č. 420/32/03. (11:0:0) 



Usnesení č. 220/14/05: 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 dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě se 
společností KOJA spol. s r.o. (11:0:0) 

 Zápisy z jednání Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 221/14/05: Rada bere na vědomí zápisy z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize č. 10 z 28. 6., č. 11 z 19. 7.,  č. 12  z  22. 8. a č. 13. ze 6. 9. 2005. (11:0:0) 

 
7) Informace 

Správní a soudní řízení 
Usnesení č. 222/14/05: Rada bere na vědomí materiál GŘ ze dne 8.7. 2005, obsahující souhrnnou 
informaci o správních a soudních řízeních, vedených s ČT a ČT za I. pololetí 2005. 
Rada konstatuje, že dlouhé lhůty, běžící od zahájení řízení do nabytí právní moci příslušných 
rozhodnutí, jakož i nejednoznačnost rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci 
obsahu tzv. sponzorských vzkazů neposkytují ČT dostatečnou právní jistotu a interpretační 
vodítka pro vysílání. (11:0:0) 
 
Činnost Rady České televize 
Usnesení č. 223/14/05: Rada po diskusi nad I. návrhem programu jednání Rady ČT na říjen 2005 
– leden 2006, viz příloha č. 3  
a) ustavuje pracovní tým ve složení J. Prokeš a J. Voráč pro otázky programové činnosti rady 
b) případné změny členové rady uplatní v termínu do 29.9.2005 pracovnímu týmu 
c) rada projedná navržený program na jednání dne 5. října 2005. 
(11:0:0) 
 

8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 224/14/05: Rada ČT bere na vědomí koncepci a zásady práce při vyřizování podnětů a 
stížností (viz příloha č. 4), které předložil místopředseda Rady ČT Jiří Baumruk a na základě 
kterých budou vyřizovány podněty a stížnosti adresované Radě ČT. (11:0:0) 
Usnesení č. 225/14/05: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (11:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

9) Různé 
a) Rada obdržela pozvánku na premiéru filmu Doblba, která se uskuteční 21.9.2005. 
b) Rada pověřuje M. Badala a J.Prokeše, aby vypracovali analýzu hospodaření Rady ČT za 

uplynulé období.  
c) Předběžný program 15. jednání Rady, které se uskuteční 5. 10. 2005 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Rozbor sledovanosti a spokojenosti na 1. pololetí 05 
- Rozšíření regionálních studií 
- Schválené změny rozpočtu na 2005  
- Informace o poplatcích – vymáhání, postupy, výsledky 
- 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 
3) I. návrh programu jednání Rady ČT na říjen 2005 – leden 2006 
4) Základní koncepce vyřizování podnětů a stížností 

 
Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová a D. Dvořák 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 14. 9. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     
datum předání 

datum doručení  

Způsob vyříze
Radou 
(charakteristik

Stížnosti na jednání Rady dne 14. 9. 2005 

276 19.8.2005 
E.Rubínová, 
Radio Info  

nabídka šíři signál ČT24 
prostřednictvím sítě TV 
Praha     gř k vyřízení 

281 29.8.2005 H.Němcová, IMP Eurovision song contest     gř k vyřízení 

274 17.8.2005 J.Kašparovský 

stížnost na objektivitu, 
diskriminace 
komunistické strany      odpověď dle ná

                                                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 předá
Etickému panel
posouzení 

246 25.7.2005 
S.Kubín, 
Diecézní rada CČSH 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
11.7.2005 11.8.2005 6.9.2005   

247 25.7.2005 
NOO CČSH  
Rudolfov 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
11.7.2005 11.8.2005 6.9.2005   

254 1.8.2005 
M.Hoření, 
 ÚV KSČM 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
25.7.2005 11.8.2005 6.9.2005   

242 18.7.2005 D.Rýdlová 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
18.7.2005 11.8.2005 6.9.2005   

267 11.8.2005 J.Planka 

stížnost na pořad "Za 
zdí" 
 z 30.5.2005 29.8.2005 12.9.2005 

15.9.2005 
žádost gř o dop

268 11.8.2005 P.Žůrek 
stížnost na zpravodajství 
o Czech Teku 29.8.2005 12.9.2005   

269 11.8.2005 Z.Bárta 
stížnost na zpravodajství 
o Czech Teku 29.8.2005 12.9.2005   

271 15.8.2005 J.Šinágl 
stížnost na programovou 
skladbu dne 6.7.05 29.8.2005     

272 15.8.2005 V.Stiller 

stížnost na způsob 
informování o havárii 
letounu dne 14.8.2005 29.8.2005     

273 17.8.2005 Z. Polach 
zpravodajství o Czech  
Teku 29.8.2005 12.9.2005   

275 17.8.2005 P.Slavotínek 
stížnost na zpravodajství 
o Czech Teku 29.8.2005 12.9.2005   

277 31.8.2005 V.Vízek stížnost na kvalitu titulků 1.9.2005     



278 25.8.2005 J. Liška 

stížnost na  ze studia  
při přenosech z MS v 
atletice 1.9.2005     

279 26.8.2005 J.Holoubek 
stížnost na komentování 
 MS v atletice 1.9.2005     

280 29.8.2005 
P.Otřísalová, 
I.Šmídová, YMCA 

stížnost na pořad "Černé  
ovce" z 16.8.2005 1.9.2005     

282 29.8.2005 J.Žid 
stížnost na zpravodajství 
o Czech Teku 1.9.2005     

270 12.8.2005 J.Javůrek 
zvýšení konc.poplatků a 
programová skladba 15.9.2005     

 



 
Příloha č. 2 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 1. 9. DO 14. 9. 2005 
1. Jan Šinágl – stížnost na neobjektivnost zpravodajství ČTK, ČRo a ČT ze 

soudního procesu s V.Hučínem, ve dnech 25.7. až 28.7.2005 
č.j. 298 

2. Jaroslav Vašíček - stížnost na diskriminaci svého profesního nasazení v TS 
Ostrava 

č.j. 299  
k č.j. 251 

3. F. Koňárek – stížnost na rozhodnutí gř zrušit hlasatele č.j. 300 
4. Jitka Jarmarová – žádost o radu ve věci vymáhání konc.poplatků č.j. 301 
5. Jaromír Schling – stížnost na pořad „Reportéři ČT“ z 5.9.2005 č.j. 302 
6. Michal Němec – radě na vědomí, stížnost na pořad „Černé ovce“ 

z 30.8.2005 
č.j. 303 

 
 
 
 



 
Příloha č. 3 
 
I. návrh programu jednání Rady ČT na říjen 2005 – leden 2006 
 
5.10. 15/05 Rozbor sledovanosti a spokojenosti na 1. pololetí 05 
  Rozšíření regionálních studií 
  Schválené změny rozpočtu na 2005  
  Informace o poplatcích – vymáhání, postupy, výsledky 
 
19.10.  16/05 Dopolední seminář k hlavnímu tématu zasedání „Strategie rozvoje ČT“ 10.00 – 17.00 

hod. 
  Aktuální vsuvka: Boj veřejné televize s mediální konzumním brakem (cca 1hod) 
  Etický kodex, objektivita a vyváženost 
 
2.11.  17/05 Výjezdní zasedání v TS Ostrava 
  Problematika menšin v ČT 
  Experimentální provoz ČT24 
  Výsledky ČT za III. čtvrtletí  
 
16.11.  18/05 Obchodní strategie ČT- věc dopoledního semináře o prodeji reklamního času 
 
30.11.  19/05 Výjezdní zasedání v TS Brno 

- problematika rozvoje TS, výstavba areálu 
 
14.12.  20/05 Rozpočet  na rok 2006 
 
 
leden 2006 Schválení rozpočtu a dalšího ek. výhledu . 
  Problematika konkurenceschopnosti ČT v technologické a programové oblasti 
 



Příloha č. 4 
1.  Základní koncepce vyřizování podnětů a stížností 
 
1.1. Vyřizování podnětů a stížností je jedním z významných bodů činnosti Rady ČT ve vztahu ke 
koncesionářům. Jako zpětná vazba upozorňují na skutečné či domnělé chyby či přehmaty ve vysílání 
ČT, jejich bezodkladné a zejména kompetentní vyřízení je povinností Rady ČT jako kontrolního 
orgánu a ovlivňuje důvěryhodnost a respekt Rady ČT. 

 
1.2. Podle charakteru stížností a podnětů je Rada ČT buď vyřizuje sama, vyžádá si vyjádření od 
GŘ ČT, případně předá GŘ ke konečnému vyřízení. 
 
1.3. Agenda podnětů a stížností je v kompetenci a zodpovědnosti místopředsedy Rady ČT Jiřího 
Baumruka, který je zodpovědný za veškeré výstupy této agendy. Pracovní skupina z členů Rady ČT 
je tvořena ad hoc podle témat podnětů a stížností. V souladu s  Jednacím řádem Rady ČT mají ostatní 
členové Rady ČT možnost vyjádřit se k odpovědím v průběhu 48 hodin. 
 
1.4. Evidenci a archív došlých podnětů a stížností, stejně jako evidenci a archív odpovědí na 
podněty a stížnosti spravuje sekretariát Rady ČT ve vzájemné zastupitelnosti J.Kamicové a 
E.Hojerové. 
 
 
 
2.  Zásady práce při vyřizování stížností či podnětů 
 
2.1. Místopředseda zodpovědný za agendu předkládá pravidelně radě  
- výčet případů, které připravil k vyřízení bez rozpravy v radě, v němž uvede jména podavatelů 
podnětů a názvy pořadů, jichž se podněty týkají  
- informuje o případech, kdy požádal GŘ o stanovisko, a o tom, zda své stanovisko již GŘ předložil 
 
2.2. Kopie závažných dokumentů poskytne sekretariát všem členům rady. Za závažný podnět se 
považuje ten, který takto označí zodpovědný místopředseda nebo předseda rady.  
 
2.3. Žádosti rady o poskytnutí stanoviska GŘ podává sekretariát písemně s podpisem předsedy 
(místopředsedy) rady. Ostatní korespondenci s ČT a ústní (telefonické) požadavky a dotazy na ČT 
vyřizuje tajemnice rady (sekretariát). 
 
2.4. Všechny písemnosti, které jsou určeny adresátům mimo ČT, podepisuje předseda nebo 
zodpovědný místopředseda rady; text je psán jménem Rady ČT. 
 

2.5. Podnět je postoupen jinému orgánu nebo jiné osobě mimo ČT, je-li věc mimo 
působnost Rady ČT i mimo působnost ČT, o čemž tazatele uvědomí písemně.  
 

2.6. Každý člen rady se může seznámit s příslušnou dokumentací týkající se podnětu na 
sekretariátu rady. Podle povahy věci zašle nebo vydá sekretariát členu rady dokumentaci nebo její 
část. 
 
2.7. Odpovědi na podněty zahrnuté do celkového usnesení s ústní informací rozesílá sekretariát 
rady stěžovatelům po uplynutí 48 hodin od přijetí usnesení rady. Vznese-li člen rady během 48 hodin 
námitku, sekretariát odpověď neodešle, a věc se vrátí k rozpravě na radě k případné revokaci jejího 
rozhodnutí o tomto podnětu. Člen rady, který zaslání odpovědi pozastavil, navrhne radě jiné znění 
odpovědi či jiný postup. 
 
2.8. Stejně jako při hlasování o jiných usneseních se do zápisu o jednání rady zaznamená, nebo k 
zápisu dodatečně připojí odlišné stanovisko člena rady (členů rady), týkající se vyřízení podnětu. 



 
2.9. Odpovědný místopředseda požádá radu, aby podle ustanovení § 7 odstavec 4 zákona o ČT 
vyloučila veřejnost z části jednání, na níž se budou projednávat skutečnosti chráněné podle 
zvláštních právních předpisů, mj. zákona o ochraně osobních údajů; radu o to zejména požádá, 
mají-li se projednávat skutečnosti obsahující citlivé údaje ve smyslu ustanovení § 4 b/ zákona o 
ochraně osobních údajů - tedy například údaje vypovídající o politických postojích, náboženství 
a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě osob, kterých 
se pořad týkal nebo které se na jeho tvorbě podílely nebo které podnět podaly. 
 
2.10. Při projednávání podnětu, v němž GŘ předkládal své stanovisko, ho může GŘ doplnit ústně, a 
to na svoji žádost nebo na žádost rady či jejího předsedy. Při ústním doplnění stanoviska ho 
může zastoupit pracovník ČT nebo pracovníci ČT, kterého nebo které osobně určí.  
 
2.11. Vystoupení osob, které nejsou zaměstnanci ČT, se při ústním projednávání podnětu 
nepřipouští, nerozhodne-li rada hlasováním jinak. 
 
 
 
3. Typové dopisy 
 
3.1. - stěžovateli je zaslán, pokud je stížnost odložena: 
 
Vážený pane / vážená paní, 
děkujeme za Váš dopis ze dne ….. Působnost Rady České televize, také pokud jde o vyřizování 
stížností a dohled rady nad úkoly veřejné služby České televize, určuje zákon č. 483/1991, o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů. Váš podnět ale do této působnosti rady nespadá, a nespadá ani 
do působnosti České televize a jejího generálního ředitele. Jsme proto nuceni Váš podnět odložit. 
     S pozdravem 
 
 
3.2. - stěžovateli je zaslán, pokud je stížnost postoupena jiné osobě než GŘ: 
 
Vážený pane{vážená paní, 
     děkujeme za Váš dopis ze dne ….. Působnost rady České televize, také pokud jde o vyřizování 
stížností a dohled rady nad úkoly veřejné služby České televize, určuje zákon č. 483/1991, o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů. Váš podnět ale do této působnosti rady nespadá, a nespadá ani 
do působnosti České televize a jejího generálního ředitele. Domníváme se, že by se Vaším podáním 
mohl zabývat …., na nějž se můžete případně obrátit. 
     S pozdravem 
 
 
3.3. - v případě stížností týkající se programové skladby apod. 
 
Vážený pane / vážená paní, 
děkujeme Vám za zájem o práci České televize a za dopis Radě České televize ze dne …. 
   Zákon č. 483/1991, o České televizi, ve znění pozdějších předpisů stanoví působnost rady. Rada 
České televize má za úkol jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize a vykonávat 
dohled nad plněním úkolů veřejné služby stanovených zákonem. Všechno ostatní, včetně programové 
skladby, spadá do pravomoci generálního ředitele České televize. Váš dopis proto postupujeme 
generálnímu řediteli České televize k přímému vyřízení.. 
   Přejeme spokojenost u obrazovky České televize 
   S pozdravem 
  
 
3.4.  - v případě personalistiky apod. 



 
Vážený pane  / vážená paní, 
děkujeme Vám za Váš dopis ze dne …adresovaný Radě České televize.. 
   Zákon č. 483/1991, o České televizi, ve znění pozdějších předpisů stanoví působnost rady. Rada 
České televize má za úkol jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize a vykonávat 
dohled nad plněním úkolů  veřejné služby stanovených zákonem. Vše ostatní  spadá do pravomoci 
generálního ředitele ČT. Váš dopis proto postupujeme generálnímu řediteli České televize k přímému 
vyřízení.. 
. 
   S pozdravem 
 
3.5. - když stěžovatel radu žádá, aby zasáhla do vytvářeného pořadu nebo do pořadu připraveného 
k vysílání (včetně repríz a dalších dílů seriálu) se lze odvolat na ustanovení  § 8 odst. 4 zák. o ČT. 
Použije se T 2.10.2, ale dvě poslední věty (před pozdravem budou znít: Rada ani její členové nesmějí 
přímo zasahovat do tvorby a vysílání televizních pořadů, uvádí zákon. Váš dopis chápeme jako podnět 
týkající se tvorby, a proto ho postupujeme generálnímu řediteli k přímému vyřízení..  
 
 
3.6. - v případě, že se před vyřízením stížnosti požaduje stanovisko generálního ředitele případně 
předala GŘ k vyřízení 
 
Vážený pane / paní / pánové, děkujeme za Váš dopis ze dne ….. Rada se jím zabývala na svém 
zasedání dne …. a vyžádala si stanovisko/ předala dopis k vyřízení generálního/mu ředitele/i  České 
televize./ Po jeho obdržení se rada k věci vrátí a Váš podnět posoudí. / 
   S pozdravem  
 

 
 

Zpracoval 
Jiří Baumruk 
místopředseda Rady ČT 
 
V Praze 7. září 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


