
Zápis ze 16. jednání Rady České televize dne 19. 10.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, 
J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová a P. Uhl 
Omluveni:  J.Presl a J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák, K. Spurný 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů  
• Informace o projednávání strategické koncepce rozvoje ČT 
• Etický panel 
• Objektivita, vyváženost 
• Majetkové záležitosti 
• Schválení usnesení, závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 245/16/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (10:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 246/16/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Prokeš a J.Šilerová a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (10:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 247/16/05: Rada bere na vědomí informace M. Horálka o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání rady. (10:0:0) 
 

4) Informace o projednávání strategické koncepce rozvoje ČT 
Usnesení č. 248/16/05: Na dopoledním setkání s vedením ČT byla Rada podrobněji seznámena se 
strategií rozvoje České televize do roku 2010. V diskusi byly zvažovány a uvažovány možné 
varianty související s digitalizací ČT.  
V průběhu dalších tematických setkání rady budou diskutovány: 
- 16.11.2005    obchodní politika v 1. roce realizace strategie (2006) 
- 30.11.2005    realizační vysílací schéma programu ČT v roce 2006 
- v prosinci 2005 a lednu 2006 budou jednání rady koncentrována na problematiku rozpočtu ČT 
na 2006 a v té souvislosti hodnocena konkurenceschopnost ČT 
Rada předpokládá, že strategickými otázkami a jejich realizací se bude v roce 2006 zabývat ve 
čtvrtletních termínech. (10:0:0) 
 

5) Etický panel 
Usnesení č. 249/16/05: Rada bere na vědomí sdělení Etického panelu, kladně hodnotí úsilí 
vynaložené členy Etického panelu ke zjištění objektivních skutečností. 
Rada požaduje od generálního ředitele, aby ji informoval o postojích odpovědných redaktorů a 
moderátorů ke zjištěním uvedeným v usnesení Etického panelu k pořadu „Hádání o přírodě“, 
vysílanému dne 4. ledna 2005 a 5. října 2004 na programu ČT2. V termínu do 16.11.2005. 
(10:0:0)  

 
6) Objektivita, vyváženost 

Usnesení č. 250/16/05:  
Rada ČT bere na vědomí předložené materiály. Při posuzování činnosti České televize za I. 
pololetí t.r. vyjadřuje nespokojenost s půlročním nefungováním Etického panelu ČT. V souvislosti 



s kauzou pořadu „Reforma má zelenou“ rada žádá  generálního ředitele, aby ji informoval na 
příštím zasedání o opatřeních, která byla přijata vůči zodpovědným pracovníků ČT. (10:0:1) 
 

7) Materiály z Dozorčí komise 
Usnesení č. 251/16/05: Rada bere na vědomí zápis Dozorčí komise Rady České televize č. 14 ze 
dne 27. 9. a zápis č. 15 ze dne 11. 10. 2005.(11:0:0) 
 
Usnesení č. 252/16/05: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady České 
televize za 3. čtvrtletí 2005. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 253/16/05: Rada požaduje od DK vypracování souhrnné informace o činnosti ÚKVA 
v termínu do 8. 12. 2005. (10:0:0) 
 
Usnesení č. 254/16/05: 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. 4 k nájemní smlouvě č. 
625-1-D0-00 s ATS Praha spol. s r.o. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 255/16/05: 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. 2 ke smlouvě č. 609-1-
D0-00 o nájmu nebytových prostor pro společnost ATALANTA spol. s r.o. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 256/16/05: Rada bere na vědomí informaci o prodeji budovy EKO a doporučuje 
generálnímu řediteli urychlení procesu prodeje. (11:0:0) 
 

9) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 257/16/05: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (11:0:0) 
 

10) Různé 
a) T-mobile: Usnesení č. 258/16/05: Rada vzala na vědomí dopis generálního ředitele, v němž se 
oznamují tarify a limity pro poskytování telekomunikačních služeb. (8:0:3) 
 
b) Majetkové záležitosti – TS Ostrava: Usnesení č. 259/16/05: Rada ČT v souladu §  9 odst. 7 
zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s uzavřením 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následném prodejem staveb a pozemků (viz příloha). (11:0:0) 
Usnesení č. 260/16/05: Souhlas rady je podmíněn tím, že případné neuzavření kupní smlouvy není 
spojeno s finančními ani jinými postihy České televize. (11:0:0) 
 

      
Předběžný program 17. jednání Rady ČT, které se uskuteční 16. 11. 2005 od 10.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách:  

- Zahájení, kontrola zápisů 
- Informace o experimentálním provozu ČT24 za období do 30.9.2005 (H.Fibingerová) 
- Různé 
- Schválení usnesení a závěr 

                                                                             Ing. Milan Horálek, CSc. 
                         předseda Rady ČT 

Přílohy:  
1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Majetkové záležitosti – TS Ostrava 

 
Ověřovatelé zápisu: J. Prokeš a J. Šilerová 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 19. 10. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyří
(charakteris

Stížnosti na jednání Rady dne 19.10.2005 

242 18.7.2005 D.Rýdlová 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
18.7.2005 11.8.2005 6.9.2005 odpověď dle 

270 12.8.2005 J.Javůrek 

zvýšení 
konc.poplatků a 
programová skladba 15.9.2005 7.10.2005 odpověď dle 

300 7.9.2005 F.Koňárek 

stížnost na 
rozhodnutí gř  
zrušit hlasatele 19.9.2005 13.10.2005 odpověď dle 

302 12.9.2005 J.Schling 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
5.9.2005 19.9.2005 7.10.2005 odpověď dle 

304 15.9.2005 V.Hendrych 

stížnost na 
zpravodajství  
ze dne 6.9.2005 19.9.2005 13.10.2005 odpověď dle 

305 15.9.2005 
M.Hoření, 
 ÚV KSČM 

podnět k posouzení  
vyváženosti a 
neobjektivnosti 
zpravodajství o 
světových 
mládežnických 
akcích 19.9.2005 13.10.2005 odpověď dle 

337 
k č.j. 
125, 
335 17.10.2005 P.Šmidrkal 

znovu projednání 
stížnosti č.j. 125 
na pořad "Reportéři 
ČT"  
z 13.12.2004       

339 
k č.j. 
316, 
217 17.10.2005 M.Brejla nesouhlas s odpovědí     odpověď dle 

344 18.10.2005 J.Dvořáková 

zvýšení 
konc.poplatků a 
programová skladba     gř k vyřízení 

                                                  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 pře
Etickému pan
posouzení 



298 1.9.2005 J.Šinágl 

stížnost na 
neobjektivnost 
 zpravodajství ČTK, 
ČRo a ČT ze 
soudního procesu s 
V.Hučínem, ve 
dnech 25.7. až 
28.7.2005 19.9.2005     

311 22.9.2005 A. Pechancová 
stížnost na reportáž 
 z 4.5.2005 4.10.2005     

315 27.9.2005 M.Šimonovský 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
5.9.2005 4.10.2005     

317 3.10.2005 M.Kozák 

stížnost na 
zpravodajství 
o Czech Teku 4.10.2005     

318 3.10.2005 H.Kučerová 

stížnost na postup 
ČT při 
obsazení role v 
projektu  
"Nevlastní bratr" 4.10.2005     

333 6.10.2005 J.Novák, pravní zástupce V.Noshiro-Čihákové 

stížnost na záměr 
vysílat pořad 
"MITSUKO 
AOYAMA, 
Hraběnka z 
Poběžovic" 20.10.2005     

334 12.10.2005 V.Šebek 

stížnost na pořad 
"Černé ovce" ze 
4.10.2005 20.10.2005     

336 17.10.2005 P.Kepák 

stížnost na gř 
v souvislosti 
 se satelitním 
vysíláním ČT 20.10.2005     

335 
k 

č.j.125 13.10.2005 J.Talíř, SKSP 

postoupení stížnosti 
P.Šmidrkala na 
pořad "Reportéři ČT 
z 13.12.2004 20.10.2005     

338 17.10.2005 V.Žák 

stížnost na pořad  
"Já muslim" ze 
7.10.2005 20.10.2005     

342 18.10.2005 M.Beneš 
stížnost na reprízy v 
 raníčku 20.10.2005     

343 18.10.2005 V.Dostál 

dotazy na ČT 
(ČT24,zprav. 
kanál,výročí 
večerníčku) 20.10.2005     

345 18.10.2005 J.Vestfál 
dotaz ve věci konc. 
poplatků 20.10.2005     

 



Příloha č. 2 
 
Majetkové záležitosti – TS Ostrava 
 

1. Rada České televize v souladu se zněním ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb. 
v platném znění vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě a 
následným prodejem staveb a pozemků – stavba (bez čp/če) parc. č. 2626 o výměře 255 m2  a 
stavba (bez čp/če) parcelní číslo 2627 o výměře 1331 m2  a pozemků parc. č. 203/1 o výměře 
1281 m2 , parc. č. 203/5 o výměře 53 m2 , parc. č. 203/7 o výměře 3247 m2 , parc. č. 203/9 o 
výměře 988 m2 , parc. č. 205/1 o výměře 288 m2  a parc. č. 205/6 o výměře 34 m2 , nacházející 
se v katastrálním území Přívoz, obec Ostrava, firmě ARGOS ELEKTRO a.s., se sídlem 
v Opavě, U Cukrovaru 1548/14, PSČ 740 05, za prodejní cenu v dohodnuté výši. 

 
2. Rada České televize v souladu se zněním ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb. 

v platném znění vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup 
stavby (bez čp/če) parc. č. 3287/2 o výměře 456 m2 , stavby 3287/42 o výměře 244 m2  a 
pozemky parc. č. 3287/108 o výměře 351 m2  nacházející se v katastrálním území Radvanice, 
obec Ostrava, s firmou VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, PSČ 716 07, Ostrava – Radvanice, za 
nákupní cenu v dohodnuté výši. 

 
 
 


