
Zápis z 2. jednání Rady České televize dne 24. 1. 2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, 
Z. Hůlová, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluven: J. Šilerová 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, P. Hanuš, R. Pop, F. Lambert, K. Taberyová  
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Digitalizace – přechod na TPP 
• Podněty a stížnosti 
• Vzdělávací pořady v ČT 
• Volba předsedy (event. místopředsedy) Rady ČT 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 – příprava 
• Podněty a stížnosti  
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 18/02/07: Rada schválila program jednání v pozměněném znění. (10:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 19/02/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení Z. Hůlová a P. Uhl a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (10:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 20/02/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (11:0:1) 
 

4) Digitalizace – přechod na TPP 
Usnesení č. 21/02/07: Rada vzala na vědomí informace R. Popa a P. Hanuše o aktuální situaci 
týkající se digitalizace a přechodu na TPP. Rada považuje přechod z analogového vysílání na 
digitální za veřejný zájem, a to bez nadbytečných nákladů, aby tak ČT mohla plnit své zákonné 
povinnosti. Rada žádá GŘ, aby jí předložil návrh stanoviska ČT k přijetí TPP do 19. března 2007. 
(13:0:1) 

 
5) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 22/02/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:1) 

 
6) Vzdělávací pořady v ČT 

Usnesení č. 23/02/07: Rada ČT bere předložený materiál „Vzdělávání ve vysílání ČT“ na vědomí. 
Rada konstatuje ČT plní úkol veřejné služby v oblasti televizního vysílání, pokud jde o vzdělávací 
pořady (§2 ost. 2 písm. e) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů). 
Rada žádá GŘ, aby další materiál, týkající se vzdělávání ve vysílání ČT a srovnání vývoje za 
uplynulé období, předložil do 31. ledna 2008. Materiál by měl reagovat na požadavky vyjádřené 
v důvodové zprávě tohoto usnesení (viz příloha zápisu č. 2) a na případné připomínky členů rady, 
které přeloží generálnímu řediteli do konce října 2007. (12:0:1) 

 
 



7) Volba předsedy (event. místopředsedy) Rady ČT 
Usnesení č. 24/02/07: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy (event. místopředsedy) 
Rady České televize takto: 
Nominace kandidátů 
o Všichni členové Rady obdrží písemný seznam členů.  
o Každý člen může nominovat max. dva členy, a to tak, že v seznamu označí nejvýše dvě jména 
(křížkem), a volební lístek vhodí do volební urny. 
o Volební komise sestaví seznam kandidátů. 
o Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě. Kandidáti mají právo na vystoupení  
 v délce max. 3 min. před vlastní volbou v abecedním pořadí. 
 
1. kolo volby (postupové kolo)  
o Uskuteční se jen v případě, že počet kandidátů bude vyšší než dva. Při počtu nižším se hned 
přechází do 2. kola. 
o Každý člen obdrží písemný seznam kandidátů. 
o Každý člen označí v seznamu kandidáta/kandidáty, jemuž/jimž dává hlas, a volební lístek 
vhodí do volební urny. 
o Každý člen má právo 2 hlasů  
 
o Do druhého kola postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.  
o Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 
o Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 2. kola rovněž všichni za 
podmínky, že dvě postupová místa nejsou již obsazena kandidáty s vyšším počtem hlasů.  
 
2. kolo volby:  
o Každý člen obdrží písemný seznam kandidátů. 
o Každý člen označí v seznamu jednoho kandidáta, jemuž dává hlas, a volební lístek vhodí do 
volební urny. 
o V případě, že jeden kandidát získá potřebný počet hlasů je zvolen předsedou (event. 
místopředsedou). 
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti 
s nejvyšším počtem hlasů do 3. kola volby. 
o Při rovnosti hlasů postupují do 3. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 
o Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 3. kola rovněž všichni za 
podmínky, že dvě postupová místa nejsou již obsazena kandidáty s vyšším počtem hlasů.  
 
3. kolo volby: 
o Hlasuje se dle stejného systému jako ve 2. kole. 
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů je 
volba ukončena.  
 
Nová volba:  
o V nové volbě může kandidovat kterýkoliv člen rady bez ohledu na výsledky předchozí volby. 
o V jednom termínu (zasedání rady) se volba opakuje maximálně dvakrát. 
o Další volba se eventuálně uskuteční na nejbližším zasedání rady. 
 
Volba předsedy 
1. V nominaci na předsedu Rady ČT dostali tito členové hlasy 
M. Badal 2 nominaci odmítl 
J. Baumruk 10  
D. Dvořák  1 nominaci odmítl 
Z. Hůlová 1 nominaci odmítla 
J. Prokeš  6 
P. Uhl 1 nominaci odmítl 
J. Voráč 2 



Do prvního kola volby postupují J. Baumruk, J. Prokeš, J. Voráč 
V 1. kole volby předsedy Rady České televize dostali tito členové hlasy: 
J. Baumruk 11 
J. Prokeš 3 
J. Voráč 4 
 
Do druhého kola volby postupují J. Baumruk a J. Voráč 
Ve 2. kole volby předsedy Rady České televize dostali tito členové hlasy: 
J. Baumruk 11 
J. Voráč 3 
 
Usnesení č. 25/02/07: Předsedou Rady České televize byl zvolen PaedDr. Jiří Baumruk.  
 
Usnesení č. 26/02/07: Rada souhlasí s tím, aby se volba místopředsedy přesunula dokud nebude 
dovolena třetina rady, nejpozději do konce srpna. (1:9:4) 
 
Usnesení č. 27/02/07: Rada souhlasí s tím, že proběhne volba místopředsedy rady. (10:1:3) 
 
Volba místopředsedy 
V nominaci na místopředsedu Rady ČT dostali tito členové hlasy 
M. Badal 7 
J. Brandejs 3 
D. Dvořák 3 
Z. Hůlová 4 nominaci nepřijala 
I. Satrapa 2 nominaci nepřijal 
A. Svobodová 2 nominaci nepřijala 
P. Uhl 2 
J. Voráč 1 nominaci nepřijal 
Do prvního kola volby postupují M. Badal, J. Brandejs, D. Dvořák a P. Uhl. 
 
V 1. kole volby místopředsedy Rady České televize dostali tito členové hlasy 
M. Badal 8 
J. Brandejs 4 
D. Dvořák 2 
P. Uhl 4 
 
Do 2. kola volby místopředsedy Rady České televize postupují M. Badal, J. Brandejs, P. Uhl. 
 
Ve 2. kole volby místopředsedy Rady České televize dostali tito členové hlasy: 
M. Badal 8 
J. Brandejs 3 
P. Uhl 2 
 
Usnesení č. 28/02/07: Místopředsedou Rady České televize byl zvolen M. Badal. 
 

5) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 – příprava 
Usnesení č. 29/02/07: Rada pověřuje předsedu J. Baumruka vypracováním první podkladové verze 
osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2006. Rada současně bere na vědomí informaci 
generálního ředitele o pověření F. Lamberta vypracováním podkladů k Výroční zprávě o činnosti 
ČT v roce 2006.  
 
Rada ukládá předsedovi, aby jí předložil k projednání dne 7. 2.2007 osnovu Výroční 
zprávy o činnosti ČT v roce 2006. (12:0:0) 
 
 



9) Různé 
 

a) Usnesení č. 30/02/07: Rada souhlasí s tím, aby všechny body v různém se přesunuly na příští 
jednání rady. (12:0:0) 

 
b) Předběžný program 3. jednání Rady, které se uskuteční 7. února 2007 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, kontrola zápisů 
• Hodnocení ukazatelů pro odměnu GŘ za II. pololetí 2006 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 - osnova 
• Správní a soudní řízení 
• Investiční záměr v TS Brno 
• Seminář – regionální vysílání 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty ČT – statistické vyhodnocení za roky 2005 a 2006 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 
 
 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Přehled stížností a podnětů  
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová a P. Uhl 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 24.1. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k vyjádření 
datum předání 
datum doručení      

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 24. 1. 2007 

358 4.12.2006 K.Pavlů 
stížnost na pořad "168 
hodin" z 26.11.2006 VO 14.12.2006 

19.1.2007 
usnesení 
Etického 
panelu ČT 

odpověď po 
vyjádření 
Etického panelu 
ČT 

367/06 8.12.2006 F.Sokolová 

stížnost na pořad o G. 
Husákovi "Ta lidská 
bezmoc moci" ze 7.12.2006 VO 14.12.2006 12.1.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

369/06 11.12.2006 L.Zahradník 

stížnost na pořad "Nedej se" 
 z 5.9.2006, nesouhlas s 
odpovědí GŘ VO 14.12.2006 12.1.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

372/06 13.12.2006 M.Vadas stížnost na GŘ   20.12.2006 17.1.2007 
odpověď po 
vyjádření GŘ 

374/06 15.12.2006 J.Hála stížnost na SMS soutěže   20.12.2006 17.1.2007 
odpověď po 
 vyjádření GŘ 

375/06 15.12.2006 V. Hendrych 

stížnost na "Události" z 
5.12.2006 a "Večerník" ze 
7.12.2006 VO 20.12.2006 17.1.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

376/06 18.12.2006 RRTV, J.Michálek 
stížnost na pořad "Reportéři 
ČT" z 27.11.2006 VO 20.12.2006 17.1.2007 

odpověď po 
vyjádření gř 

11 3.1.21007 D.Harant 

stížnost na redakci sportu 
 ve věci vysílání přímých 
přenosů z utkání extraligy 
ledního hokeje   8.1.2007 17.1.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

22 8.1.2007 D.Valová pro RRTV,příjem TV Prima       odpověď RČT 

24 9.1.2007 Č.Zlatník, Sisyfos 

petice požadující omezení  
propagace i praktikování 
nebezpečných metod 
alternativní medicíny       na vědomí  

25 8.1.2007 M.Forejt 
účast na projektu ČT- 
diginaves       

odpověď RČT + 
k vyřízení GŘ 

30 10.1.2007 M.Luxová 
poděkování za křesťanské 
pořady       na vědomí 

31 15.1.2007 K.Šebesta 

RČT na vědomí, stížnost na 
"Otázky V.Moravce" ze 
14.1.2007       na vědomí 

34 15.1.2007 J.Sabolová pro RRTV, příjem RTA       odpověď RČT 

36 16.1.2007 

T.Klusáček, 
A.L.L. 
production 

RČT na vědomí,  
výběrové řízení na 
distribuci periodika ČT        

odpověď GŘ 
RČT na vědomí 



341/06 17.1.2007 K.Světnička 

reakce na odpověď RČT – 
stížnost na pořad  
"Události" z 13.11.2006 VO     odpověď RČT 

14 16.1.2007 P.Novotný 

reakce na odpověď RČT - 
stížnost na zvýšení 
 konc. poplatků       na vědomí 

359/06 16.1.2007 

 
V.Levá, 
České mírové 
fórum 

reakce na odpověď RČT - 
stížnost na "Události" z 
2.12.2006 - reportáž o 
konferenci Pražská výzva 
pro Irák VO     odpověď RČT 

44 19.1.2007 Karel Khir 

RČT na vědomí, stížnost na 
pořad "Reportéři ČT" z 
15.1.2007       na vědomí 

   
 
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

303 9.10.2006 J.Jeřábková 

stížnost na pořad "Reportéři 
ČT" 
 z 2.10.2006 VO 10.10.2006 

předáno 
Etickému 
panelu ČT   

365 5.12.2006 L.Kychler 
stížnost na pořad "Pravdě 
podobný příběh V.Hučína" VO 7.12.2006 

předáno 
Etickému 
panelu ČT   

355 30.11.2006 M.Hašek, ČSSD 

stížnost na pořad 
"Události,komentáře" z 
12.10.2006 VO 

7.12.200 
14.12.2006 

 
předáno 
Etickému 
panelu ČT   

23 8.1.2007 V.Filip 
stížnost na stálé opakování 
 "Zpívánek"   12.1.2007     

26 8.1.2007 V.Havlík 
stížnost na zpravodajství z 
Varšavy VO 12.1.2007     

32 15.1.2007 P.Bartoš, RRTV 

stížnost V. Fuksy na 
nedostatky ve vysílání ČT 
 + odpověď RRTV   17.1.2007     

33 16.1.2007 P.Lébr 
dotaz na programy ČT24  
a ČT4 Sport   17.1.2007     

45 22.1.2007 J.Černocká 

stížnost na zpravodajství o 
umístění radaru ze dne 
20.1.2007 VO 23.1.2007     

46 22.1.2007 M.Vaněk 
nedodržování časů kvůli  
reklamám   23.1.2007     



 
 
Příloha č. 2 
 
Důvodová zpráva: 
 
Česká televize podle zákona 483/1991 Sb., má v § 2, odst. 2., písm. e) v rámci „veřejné služby 
v oblasti televizního vysílání“ přímou zákonnou vzdělávací povinnost. 
Na základě žádosti Rady ČT prověřit, jak je tento bod zákona o ČT plněn (viz usnesení č. …), 
předložilo vedení ČT materiál „Vzdělávání ve vysílání ČT“.  
Materiál byl v pracovní skupině s jeho předkladateli předběžně diskutován, upraven dle připomínek, 
rozšířen o přílohu „Deskripce pořadů pro peoplemetry“ a výsledek je nyní předkládán.  
Za podstatná považujeme například tato témata : 

- Postavení vzdělávacích pořadů v celku vysílacího schématu ČT.  
V úvodu kapitoly 2. je stručně zachycen současný stav, na která volně navazuje graf na str. 
9., „struktura programových typ ů“. Místo, které v hierarchii vysílacího schématu 
vzdělávací pořady zaujímají, by však mohlo být popsáno podrobněji. 

- Současná struktura vzdělávacích pořadů ČT.  
Je uvedena v kapitole 2.4., jde však spíše o charakteristiku jednotlivých pořadů než celkovou 
strukturu.  

Poznámka: při editaci zřejmě došlo k chybě, je tu zdvojeně uvedeno „Okno TVŠ“ a „Okno pro 
zvídavé děti“ – str. 6 dole a 7.nahoře 

- Zásadní společné znaky.  
Postrádáme nejméně dva další důležité znaky : zábavnost (přitažlivost) a aktivní spolupráce 

- Funkce a cíle současných vzdělávacích pořadů.  
Vzdělávání zájmové (nepřímé) je nepochybně důležité Nicméně v budoucnu by na první místo 
zřejmě mělo patřit vzdělávání přímé, což je patrné i ze zahraničních trendů (byť je v současné 
době v ČT až na druhém místě v pořadí).  

- Srovnání vzdělávacích pořadů v ČT s okolním světem – nejlépe ve vztahu k EU nebo 
alespoň k zemím Visegrádu. 

V odpovědi na otázku, zda Česká televize plní zákon ve vztahu ke vzdělávání, předložený materiál 
informuje o tom, jak ČT v této oblasti postupuje. Předkladatel by měl ještě v závěru uvést, je-li ČT se 
současným stavem spokojena, a snad i to, kdo konkrétně je v ČT za oblast vzdělávání 
zodpovědný. Nicméně jde o první materiál tohoto druhu, jenž je přes případné kritické připomínky 
zajímavý obsahem i rozsahem. 
 
Domníváme se, že by jej Rada měla nejen vzít na vědomí, ale zároveň požádat Generálního ředitele, 
aby byl takovýto materiál Radě ČT předkládán častěji, například jednou za dva roky, čímž by byla 
zajištěna možnost srovnávání a vývoje. 


