
Zápis z 8. jednání Rady České televize dne 26. 7. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Hůlová, M. Horálek,  
J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč.  
Omluveni: J. Baumruk, J. Presl, I. Satrapa 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, Š. Mouralová, T. Budínský, P. Hanuš, R. Pop  
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Struktura Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2005 – organizační a pracovní 

zajištění 
• Hospodářské výsledky za rok 2005  

- účetní závěrka 
- zpráva auditora 

• Vystoupení generálního ředitele ke zhodnocení dosavadního vývoje a perspektivy ČT 
• Zpráva o přípravě TPP – technického plánu přechodu na digitalizaci 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 105/08/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 106/08/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a J. Šilerová a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení, kontrola zápisů 

Usnesení č. 107/08/06: Rada bere na vědomí informace M. Horálka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady (11:0:0) 
 

4) Struktura Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2005 – organizační a pracovní zajištění 
Usnesení č. 108/08/06: Rada ČT souhlasí s osnovou Výroční zprávy o hospodaření České televize 
v roce 2005. Při vypracování uvedené zprávy bude průběžně probíhat konzultace mezi vrchním 
ředitelem a předsedou Rady ČT (a pověřenými pracovníky zpracovatelského týmu a členů Rady 
ČT). Členové Rady ČT obdrží konečný návrh „Zprávy“ do 25.8.2006.. (11:0:0) 
 

5) Hospodářské výsledky za rok 2005 
Účetní závěrka 
Usnesení č. 109/08/06: Rada ČT na základě § 8 odst. 1 písmeno b) zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi v platném znění schvaluje Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků České 
televize za rok 2005.  
Účetní závěrka a přehled pohledávek byly bez výhrad schváleny ve zprávě auditora NÖRR 
STIEFENHOFER LUTZ CZ Consulting s.r.o. určené pro Radu ČT. Dozorčí komise Rady ČT 
doporučila dne 11. 7. 2006 Radě ČT uvedenou závěrku a přehled schválit. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 110/08/06: Rada ČT konstatuje, že smluvní podmínky pro vyplacení pohyblivé složky 
mzdy pro generálního ředitele ČT za rok 2005 byly dle manažerské smlouvy (dodatek č. 2) 



z 18.1.2006 splněny. Rada ČT proto souhlasí s vyplacením uvedené roční odměny ve výši 500 
tisíc Kč. (12:0:0) 
 

6) Vystoupení generálního ředitele ke zhodnocení dosavadního vývoje a perspektivy ČT 
Usnesení č. 111/08/06: Rada bere na vědomí informace generálního ředitele o stavu ČT a jejích 
jednotlivých úseků. Rada oceňuje kvalitní úroveň předložených informací a přehledných grafů. 
Z diskuse vyplynuly požadavky na zadání doplňující předložené členění údajů (návrhy členů J. 
Brandejse, J. Prokeše a P. Uhla). (12:0:0) 
 

7) Zpráva o přípravě TPP – technického plánu přechodu na digitalizaci 
Usnesení č. 112/08/06: Rada bere na vědomí informace přednesené Ing. Hanušem a Ing. Popem 
k postupu digitalizace televizního vysílání. (11:0:0)  

 
8) Informace a materiály z Dozorčí komise Rady České televize 

Usnesení č. 113/08/06: Rada bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 11. 7. 2006. (10:0:0) 
 
Usnesení č. 114/08/06: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas se smlouvou o nájmu části nemovitosti 
(stavby) č. 718-0-DO-00 s Vodafone Czech Republic a.s. Tato smlouva řeší užití části střechy o 
výměře 15m2, pro výstavbu, provoz, údržbu, úpravy telekomunikačního zařízení pro přenos 
signálů veřejné sítě mobilních telefonů. Roční celková úhrada za nájemné činí 100.000,- Kč bez 
DPH. Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím OFŘ č.5/2002. (10:0:0) 
 
Usnesení č. 115/08/06: Rada po projednání v DK projednala informaci o prodeji pozemků na 
Kavčích horách – kupec AFK Podolí – FOSPO, s.r.o. Na základě této informace Rada ČT 
připomíná zápis DK č. 16 ze dne 8.11.2005 a usnesení Rady č. 269/17/05, kdy rada vyslovila 
souhlas s navrženým prodejem, resp. koupí pozemků, a to za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem znalce, jehož určí ČT. DK znovu přezkoumá stav přípravy prodeje těchto pozemků. 
(11:0:0) 

 
9) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 116/08/06:Rada doporučuje GŘ, aby ve vysílání, které se týká zdravotnických služeb 
a léků pro starší a nemocné lidi, byl v reportážích s maximální ohleduplností respektován 
zdravotní a psychický stav těchto spoluobčanů. Rada dává v úvahu GŘ, aby na základě několika 
nevhodných reportáží předložil tuto problematiku k jednání Etického panelu a vydal příslušné 
metodické doporučení pro tuto citlivou oblast. Rada v této souvislosti předává Etickému panelu 
prostřednictvím GŘ kazetu s problematickou reportáží. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 116/08/06: Rada bere na vědomí informace M. Horálka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:0) 

 
10) Různé 

a) Rada bere na vědomí účast Z. Hůlové na Znojemském hroznu v září 2006. 
 
b) Usnesení č. 117/07/06: Rada ČT oceňuje výsledky spotové kampaně UNICEF v ČT u 

příležitosti fotbalového Mistrovství světa. Na základě této kampaně v ČT došlo 12.281 
dárcovských SMS, což znamená 331.587 Kč, které umožní poskytnout terapeutickou výživu 
(speciální směs kukuřice, cukru a oleje pro děti trpící těžkou podvýživou) 2210 dětem.  

 
c) Rada bere na vědomí informace vedení ČT a okolnosti, které vyvolávají potřebu nového loga 

ČT ve vazbě na jednotnou grafickou tvář ČT. (9:0:1) 
 

 



d) Předběžný program 10. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 30. 8. 2006 od 13.00 
hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

 
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2005  
- Projednání informace o hospodářských výsledcích ČT za 1. pololetí 2006  
- Vyhodnocení smlouvy o hmotné zainteresovanosti GŘ za 1. pololetí 2006  
- Správní a soudní řízení za 1. pololetí 2006  
- Informace o diskusi a závěrech k TPP - digitalizace 
- Materiály z DK 
- Podněty a stížnosti 
- Různé 
- Schválení zápisu, závěr 

 
 
 
 

Ing. Milan Horálek, CSc. 
předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Přehled stížností a podnětů 
 
 
Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová a J. Šilerová 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 26. 7. 2006 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ 

k vyjádření 
datum předání 
datum doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 26.7. 2006 
67 24.4.2006 Z.Milata zařazení Haló novin do 

teletextové rubriky "Z 
tisku" 

VO 25.4.2006 12.5.2006 odpověď RČT 

161 11.5.2006 F.Synek stížnost na "Události" z 
1.5.2006 

VO 12.5.2006 12.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

164 15.5.2006 V.Čížek anketa "Pavian 2005"   18.5.2006 16.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

175 29.5.2006 M.Zitko, 
magistrát města 
Pardubice 

stížnost na pořad "Černé 
ovce" z 16.5.2006 

VO 2.6.2006 20.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

147 2.5.2006 L.Rouček,  
Evropský 
parlament 

stížnost na zpravodajství 
ČT, 
neinformování o jednání 
europarlamentní 
sociálnědemokratické 
frakce v Praze 

VO 9.5.2006 16.5.2006 odpověď RČT 

176 29.5.2006 V.Postránecký, 
Herecká asociace 

reakce na situaci týkající 
se Ester Janečkové 

  2.6.2006 27.6.2006 odpověď RČT 

185 2.6.2006 B.Veselý stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
29.5.2006 

VO 12.6.2006 23.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

192 12.6.2006 I.Patočková stížnost na Večerníček 
 - Pat a Mat 

  13.6.2006 11.7.2006 odpověď dle návrhu gř 

197 15.6.2006 M.Šváb poplatky za velkoplošnou 
 projekci 

  23.6.2006 30.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

111 24.5.2006 J.Šípek reakce na odpověd č.j.111 
a stížnost na"Události" z  
22.5.2006 

VO 2.6.2006 11.7.2006 odpověď dle návrhu gř 

193 13.6.2006 J.Maštera stížnost na pořad 
 "Letiště Praha-Ruzyně 
pro třetí tisíciletí" z 8.6.06 

VO 15.6.2006 13.7.2006 odpověď dle návrhu gř 

143 24.4.2006 M.Grebeníček postoupení stížnosti 
M.Bláhy 
na pořad "Pakárna" z 
23.4.2006 

  5.5.2006 16.5.2006 odpověď RČT 

160 
 k č.j. 
143 

9.5.2006 J. Malínek stížnost na pořad 
 "Pakárna" z 23.4.2006 

  12.5.2006 16.5.2006 odpověď RČT 

194 12.6.2006 V.Hrabě stížnost na ČT, 
neodpovídání za dotazy 

      odpověď RČT 

195 19.6.2006 H.Bočková poděkování za seriál 
"Zdivočelá země" 

      odpověď RČT 



152 17.6.2006 J.Doleček reakce na odpověď č.j. 
152, stížnost na "Otázky 
V.Moravce" a "Otázky 
V.Moravce speciál" 

VO     odpověď RČT 

198 22.6.2006 I.Langer stížnost na "Otázky 
V.Moravce" z 18.6.2006 

VO     odpověď RČT 

154 26.6.2006 J.Maštera reakce na odpověď č.j. 
154, politické diskusní 
pořady 

      odpověď RČT 

200 26.6.2006 RRTV, P.Jurčík postoupení podnětu 
P.Jurčíka, přenos státních 
pohřbů hrdinů odboje 

      odpověď RČT 

201 
k č.j. 
186/06, 
434/05 

27.6.2006 T.Fischerová postoupení stížnosti 
K.Kafky 

      odpověď RČT 

210 11.7.2006 V.Přeček poděkování za ČT4 Sport       odpověď RČT 

101 18.7.2006 A.Kopecká, 
Z.Gutvirthová 

reakce na odpověď RČT 
č.j. 101, historické 
dokumenty 

      odpověď RČT 

211 11.7.2006 V.Čmuchař,ČSBS 
v Příbrami 

reakce na odpověď č.j. 
30, 
neobjektivnost vysílání 
ČT 

VO     na vědomí 

216 18.7.2006 M.Džubáková poděkování za přímý  
přenos slavnostní mše  

      na vědomí 

    
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

202 28.6.2006 V.Hendrych stížnost na neobjektivnost 
zpravodajství 

VO 12.7.2006     

203 30.6.2006 T.Čábela poděkování za Time Out   12.7.2006     

204 30.6.2006 G.Klapková poděkování za Time Out   12.7.2006     

206 30.6.2006 T.Petržela žádost o snížení  
koncesionářských 
poplatků 

  12.7.2006     

212 10.7.2006 J.Řezníčková stížnost na volební 
 vysílání 

VO 12.7.2006     

214 17.7.2006 M.Hašek, 
Poslanecký klub 
ČSSD 

stížnost na reportáž o 
poslanci Kostovi 
Dimitrovi ze dne 
25.6.2006 

VO 20.7.2006     

186 
k č.j. 
434/05 

17.7.2006 K.Kafka reakce na odpověď RČT   20.7.2006     

215 18.7.2006 D.Němcová stížnost na pořad 
"Vedlejší efekty" z 
9.7.2006 

  20.7.2006     



217 17.7.2006 V.Marek stížnost na neodvysílání 
MČR horských kol dne 
16.7.06 

  20.7.2006     

218 17.7.2006 R.Hrach neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

  20.7.2006     

219 17.7.2006 Beneš Darek neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

  20.7.2006     

220 17.7.2006 A.Neškodová neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

  20.7.2006     

221 17.7.2006 A.Hamáčková neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

  20.7.2006     

222 17.7.2006 J.Sviták neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

  20.7.2006     

223 17.7.2006 P.Posta neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

  20.7.2006     

224 18.7.2006 M.Klieščíková neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

  20.7.2006     

 


