
Zápis ze 13. jednání Rady České televize dne 25. 10. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  
Z. Hůlová, J. Prokeš, I. Satrapa, J. Šilerová, A. Svobodová,P. Uhl, J. Voráč 
Omluven: J. Presl 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Prokeš, M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, V. Karmazín 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů a plnění usnesení 
• Problematika investiční výstavby v TS Brno 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 153/13/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 154/13/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Baumruk a P. Uhl a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 155/13/06: Rada bere na vědomí informace J. Prokeše, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 

 
4) Problematika investiční výstavby v TS Brno 

Usnesení č. 156/13/06: Rada schvaluje ideový záměr vedení ČT soustředit činnosti TS Brno do 
jednoho místa a vystavět za tím účelem nové TS Brno. 
Rada žádá GŘ, aby jí do 28. 2. 2007 předložil zprávu o realizaci projektu výstavby TS Brno.  
Rada pověřuje DK sledováním vývoje výstavby TS Brno a žádá ji o pravidelné měsíční informace. 
(14:0:0) 
Usnesení č. 157/13/06: Rada žádá GŘ, aby ji informoval o případných dopadech do 
programových záměrů ČT. (9:1:4) 

 
5) Materiály z Dozorčí komise 

Usnesení č. 158/13/06: Rada bere na vědomí zápis č. 7 ze dne 17. 10. 2006 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 159/13/06: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za III. čtvrtletí 
2006. (14:0:0) 

 
Usnesení č. 160/13/06: 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 s kupní smlouvou s manželi 
Janowiakovými, trvalý pobyt Lipí. Jedná se o pozemky a budovy zapsané v katastrálním území 
Habří u Lipí, obci Habří, okrese České Budějovice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice za cenu 2.800.000,- Kč. 
(14:0:0) 

 



Usnesení č. 161/13/06: Rada po projednání v DK bere na vědomí informace týkající se stavu 
jednání o případném prodeji pozemků ČT AFK Podolí – FOSPO, s.r.o.. Vzhledem k tomu, že 
nedošlo k uzavření kupní smlouvy, Rada doporučuje GŘ uzavřít nájemní smlouvu. (14:0:0) 

 
Usnesení č. 162/13/06: Rada po projednání v DK bere na vědomí informace týkající se jednání o 
prodeji pozemků pod Plaveckým stadionem Podolí (kupec ČSTV – Plavecký stadion Podolí). 
Rada doporučuje GŘ vyslovit souhlas s uzavřením kupní smlouvy za cenu minimálně dle 
znaleckého posudku. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2006 doporučuje uzavřít 
s účinností od 1.1.2007 nájemní smlouvu. (14:0:0) 

 
Usnesení č. 163/13/06: 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 s kupní smlouvou se Statutárním 
městem Brnem. Jedná se o: 

- p.č. KN 6625/9 o výměře 21m2 
- p.č. KN 6625/30 o výměře 8 m2 
- pč. KN 6625/32 o výměře 728 m2 
- p.č. KN 6625/34 o výměře 13 m2 
- p.č. KN 6625/37 o výměře 92 m2 
- p.č. KN 6625/38 o výměře 84 m2 

v k. ú. Židenice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj 
se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město, Moravské náměstí 1, na listu vlastnictví č. 
4581 pro k. ú. Židenice, obec Brno.  
Dohodnutá kupní cena celkem ve výši 624.360,- Kč je zjištěna znaleckým posudkem č. 1360-
018/06 ze dne 4.4.2006, zpracovaným znaleckým ústavem AREAS Brno, spol. s r. o.  

 (14:0:0) 
 
6) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 164/13/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
 
7) Různé 

a) Usnesení č. 165/13/06: Rada schvaluje podobu semináře věnovaného otázkám regionálního 
vysílání předloženou J. Prokešem, J. Brandejsem a D. Dvořákem. Rada žádá GŘ o jmenování 
dvou členů do organizačního výboru tohoto semináře. Rada projedná teze vystoupení (referátů), 
jejich jmenné obsazení na 1. jednání rady 10. ledna 2007. (14:0:0)  

 
b) Rada obdržela pozvánku na každé natáčení Star Dance.  

 
c) Program na 14. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 8. 11. 2006 od 13.00 hod 
v Café Restaurantu na Kavčích horách bude rozeslán v pozvánce.  

 
 
 
 

Ing. Milan Horálek, CSc. 
předseda Rady ČT 

 
 
 
 
Příloha: Přehled stížností a podnětů  
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Baumruk a P. Uhl 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 25.10. 2006 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 25. 10. 2006 

275 15.9.2006 D.Mitrenga 
stížnost na reportáže 
D.Bártka z 24.7.2006 v 
pořadu "Reportéři ČT" 

VO 15.9.2006 16.10.2006 
odpověď po  
vyjádření gř 

283 22.9.2006 
L.Orgoníková, 
 ČSSD 

stížnost na reportáž  
J.Knězů, pořad "168 
hodin" ze 17.9.2006 VO 22.9.2006 16.10.2006 

odpověď 
pozastavena 

279 20.9.2006 J.Kulišová 
nestandardní způsob 
ukončení pracovního 
poměru v ČT - ÚKVA 

      odpověď RČT 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření 

293 3.10.2006 Vl.Matějka 

stížnost na uvádění 
nepravdivých údajů z 
oblasti cen pohonných 
hmot v pořadu "Události" 

VO 4.10.2006     

303 9.10.2006 J.Jeřábková 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" 
 z 2.10.2006 VO 10.10.2006     

298 3.10.2006 E. a J. Balharovi 

stížnost na pořad 
"Uvolněte se,prosím" z 
22.9.2006   11.10.2006     

304 10.10.2006 I.Breindl 

stížnost na nevyváženost, 
stranickost, překrucování 
faktů VO 11.10.2006     

308 17.10.2006 

J.Juříček, 
zastoupení spol. 
HP Promotion 
s.r.o. 

stížnost na pořad "Černé 
ovce" VO 18.10.2006     

310 16.10.2006 J.Moučka 
stížnost na odvysílání 
filmu Fahrenheit 9/11   24.10.2006     

311 20.10.2006 J.Valtová 

stížnost na vyřazení  
pořadu "Na plovárně" s 
T.Špidlíkem   24.10.2006     

 


