
Zápis ze 4. jednání Rady České televize dne 21. 2. 2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, 
Z. Hůlová, J. Presl, I. Satrapa, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluven: J. Prokeš 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, V. Vocetková 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ o personálních záležitostech 
• Správní a soudní řízení 
• Slyšení Rady ČT 
• Diskusní pořady ČT 
• Zpráva o stavu vymáhání televizních poplatků 
• Stížnosti a podněty  
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 55/04/07: Rada schválila program jednání v pozměněném znění. (14:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 56/04/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a B. Fanta a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 57/04/07: 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. (14:0:0) 

 
4) Informace GŘ o personálních záležitostech 

Usnesení č. 58/04/07: Rada souhlasí s tím, aby tento bod byl projednáván neveřejně. (8:2:4)  
Neveřejné části jednání rady bude přítomen i sekretariát rady. 
 
Usnesení č. 59/04/07: Ve smyslu ustanovení § 9 odstavce 7 písmeno b/ zákona o České televizi 
upozorňuje rada generálního ředitele Jiřího Janečka, že v době od července 2003 porušoval 
povinnost, kterou mu ukládal zákon č.451/1991 Sb., jímž se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 
Republiky, České republiky a Slovenské republiky (dále jen „zákon“). Povinnost porušoval tím, že 
jako statutární orgán České televize nepostupoval podle ustanovení § 14 zákona, ačkoliv František 
Lambert neprokázal stanovený předpoklad pro výkon funkce obsazené jmenováním (funkce 
vrchního ředitele ČT) čestným prohlášením. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 60/04/07: Rada doporučuje GŘ, aby zvolil postup, který jí předložil dne 16. 2. 2007, 
tj. odvolat F.  Lamberta z funkce vrchního ředitele, dát F. Lambertovi výpověď z pracovního 
poměru podle § 52 písm. f) zákoníku práce. (2:10:2) Toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 61/04/07: Rada bere na vědomí informace GŘ o personálních otázkách v ČT v 
souvislosti s funkcí F. Lamberta. GŘ informoval radu o variantách řešení. Rada konstatuje, že 
rozhodnutí je v plné pravomoci GŘ. Rada bere na vědomí informaci GŘ o zamýšlené organizační 



změně v ČT spočívající v oddělení funkcí programového a finančního ředitele. Rada se přiklání 
k této variantě, která zajistí hospodářskou stabilitu ČT, k níž významně přispěl F. Lambert. 
(11:2:1) 

  
Usnesení č. 62/04/07: Rada dle  § 9 odst. 7 zákona o ČT  vyzývá GŘ, aby zvážil své setrvání ve 
funkci. (1:10:3) Toto usnesení nebylo přijato 

 
5) Správní a soudní řízení 

Usnesení č. 63/04/07: Rada bere na vědomí informaci GŘ o správních a soudních řízeních, 
vedených ČT a s ČT za období druhého pololetí r. 2006. 
Rada žádá generálního ředitele o písemnou informaci o soudních a správních řízeních, vedených 
ČT a s ČT za období prvního pololetí r. 2007, a to v termínu do 31.7. 2007.  (14:0:0) 
Usnesení č. 64/04/07: Rada konstatuje, že i přes skutečná či domnělá odchýlení od zákona o RTV 
vysílání se ČT s ohledem na počet odvysílaných pořadů na všech vysílacích okruzích pohybuje 
v rámci přijatelné tolerance. (13:0:1) 

 
6) Slyšení Rady ČT  

Usnesení č. 65/04/07: Rada ČT hodlá pořádat tematická pracovní setkání ve formátu 
veřejného/neveřejného slyšení, k nimž chce zvát zástupce tvůrčí sféry a umělecké a kulturní 
veřejnosti. Slyšení se budou konat opakovaně a jejich program bude vycházet z hlavních úkolů 
rady, event. z aktuální potřeby. 
Rada pověřuje J. Voráče koordinací této činnosti. 
Rada schvaluje předběžný termín prvního slyšení na jaře 2007 (zřejmě v dubnu) a jeho program: 
tématem bude vztah ČT – tvůrce (tvůrčí podmínky v ČT, ČT a nezávislí tvůrci) a přizváni budou 
zástupci tvůrčích profesních organizací, případně individuálně další tvůrci.  
Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení J. Šilerová, D. Dvořák, P. Uhl, J. Voráč přípravou 
prvního slyšení a žádá o předložení průběžné zprávy na jednání rady dne 7. března 2007  

(14:0:0) 
Usnesení č. 66/04/07: Rada souhlasí s tím, aby J. Krejčík vystoupil k tomuto bodu jednání. (8:0:6)  
 

7) Diskusní pořady ČT 
Usnesení č. 67/04/07: Rada žádá generálního ředitele ČT, aby jí do konce března 2007 předložil 
informaci o možnostech zařadit do vysílání ČT1 nebo ČT2 nový formát diskusních pořadů  
k událostem československých dějin 20. století, zejména od roku 1938 do roku 1989, jichž by se 
účastnili historici, právníci a další odborníci i pamětníci a jež by umožnily soustavnou a 
kvalifikovanou kritickou reflexi naší moderní historie. (12:0:0) 

 
8) Zpráva o stavu vymáhání televizních poplatků 

Průběh vymáhání televizních poplatků za rok 2006  
Usnesení č. 68/04/07: Rada České televize bere na vědomí materiál o průběhu vymáhání 
televizních poplatků za rok 2006 předložený obchodním ředitelem Pavlem Krumpárem dle 
usnesení č. 149/12/06.  
Rada konstatuje, že během roku 2006 získala ČT soudní cestou přes 5 mil. Kč na přirážkách k 
poplatkům.  
Rada dále konstatuje, že v počtu TV přijímačů byl plán roku 2006 překročen o 27 tis., ve 
výnosech o 32 mil. Kč a úspory nákladů činily 30 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek útvaru 
televizních poplatků za rok  2006 tedy činil 62 000 000,- Kč 
Rada žádá GŘ, aby další zprávu o vymáhání televizních poplatků vypracoval za I. pololetí 2007 a 
předložil jí v termínu do konce srpna 2007. 

(13:0:0) 
 
Informační kampaň  
Usnesení č. 69/04/07: Rada bere na vědomí materiál o informační kampani v oblasti televizních 
poplatků, předložený P. Krumpárem dle usnesení č. 186/15/06.  

 (13:0:0) 



 
9) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 70/04/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
10) Různé 

a) Stanovisko rady ČT k výzvě senátora Jiřího Oberfalzera, aby její členové odstoupili  
Usnesení č. 71/04/07: V nedatovaném tiskovém prohlášení senátora Jiřího Oberfalzera, 
rozeslaném 9. února 2007, senátor uvádí: „Pokud se potvrdí, že funkcionáři orgánů a 
organizací ČT (generální ředitel, vedení odborů a členové rady) byli informováni o faktu, že 
F. Lambert byl členem Lidových milicí a nevyvodili z toho patřičné důsledky, vyzývám je, aby 
na své funkce rezignovali.“ Po projednání této výzvy rada uvádí, že nikdo z jejích členů nebyl 
o údajném členství Františka Lamberta informován v takové době, aby mohl do 7. února 2007, 
kdy věc byla zveřejněna, vyvolat postup, jímž by se plnění předpokladů k zastávání 
jmenované funkce ověřilo. Z veřejného vystoupení senátora Oberfalzera plyne, že on o 
údajném členství Františka Lamberta v Lidových milicích věděl delší dobu. Rada nevyzývá 
senátora k odstoupení z jeho funkce, avšak je znepokojena tím, že tuto informaci senátor radě 
nepředal. (12:0:1) 
 

b) Předběžný program 5. jednání Rady ČT, které se uskuteční 7. 3. 2007 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů… 
• Informace o personální situaci v ČT 
• Předložení informací o dlouhodobých plánech programového, strategického a 

ekonomického rozvoje  
• Digitalizace – přechod na TPP 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2005 – pracovní verze 
• Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů ČT v roce 2006 
• Rozvoj ČT 24 za období duben 2006 – leden 2007 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 

                                                                   PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Přehled stížností a podnětů  
  
 
Ověřovatelé zápisu: M. Badal a B. Fanta 
 



Stav řešení stížností a podnětů ke dni 21. 2. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 21. 2. 2007 

23 8.1.2007 V.Filip 
stížnost na stálé opakování 
 "Zpívánek"   12.1.2007 6.2.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

26 8.1.2007 V.Havlík 
stížnost na zpravodajství z 
Varšavy VO 12.1.2007 6.2.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

33 16.1.2007 P.Lébr 
dotaz na programy ČT24  
a ČT4 Sport   17.1.2007 6.2.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

45 22.1.2007 J.Černocká 

stížnost na zpravodajství o 
umístění radaru ze dne 
20.1.2007 VO 23.1.2007 6.2.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

51 24.1.2007 J.Šinágl 
stížnost na GŘ, žádost o 
udělení slova   26.1.2007 6.2.2007 odpověď RČT 

83 7.2.2007 M.Hartl 
stížnost na velké množství 
reklam       odpověď RČT 

89 8.2.2007 I.Rottenberg dotaz ohledně ShowView       

odpověď RČT + 
předáno jako 
podnět GŘ 

116 12.2.2007 M.Vadas 

stížnost na odpověď RČT 
a žádost o souhlas s 
natáčením jednání RČT        odpověď RČT 

93 12.2.2007 A.Langmayer Jan Neruda       na vědomí 

113 14.2.2007 A.Zapletal 

RČT na vědomí, dopis 
generálnímu řediteli ve 
věci F.Lamberta       na vědomí 

117 16.2.2007 D.Navrátil, NBÚ 
RČT na vědomí, pořad 
"Otázky V.Moravce"       na vědomí 

119 19.2.2007 I.Lebar 
RČT na vědomí, stížnost 
na pořad "Události"       na vědomí 

121 19.2.2007 M.Chleboun 
otevřený dopis ve věci 
F.Lamberta       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 7.12.2006 

15.2.2007 
vyjádření 
Etického 
panelu ČT   



32 15.1.2007 P.Bartoš, RRTV 
stížnost V. Fuksy 
 + odpověď RRTV   17.1.2007 19.2.2007   

46 22.1.2007 M.Vaněk 
nedodržování časů kvůli  
reklamám   23.1.2007     

53 26.1.2007 J.Pětivlas dotaz na ČT4 Sport   30.1.2007     

54 26.1.2007 

M.Bartončík, 
pravní zástupce 
M. Čáslavského 

stížnost  na pořad 
"Reportéři ČT" z 
15.1.2007 VO 30.1.2007   

  

58 31.1.2007 P.Korčák pořady se skrytými titulky   2.2.2007     

70 1.2.2007 J.Májíček 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar" iniciativy Ne 
základnám VO 2.2.2007     

71 1.2.2007 V.Novotný 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar" VO 2.2.2007     

72 2.2.2007 P.Polášek 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar"  VO 5.2.2007     

73 2.2.2007 J.Hájek neobjektivní vysílání VO 5.2.2007     

77 5.2.2007 G.Aspros 
stížnost na neobjektivnost 
vysílání VO 7.2.2007     

78 5.2.2007 L.Heřman 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu 
 "Ani rakety,ani radar" VO 7.2.2007     

329 8.11.2006 J.Krejčík stížnost na GŘ   

15.11.2006 
 
9.2.2007 
žádost GŘ o 
doplnění 
vyjádření 15.1.2007 

  

94 12.2.2006 V.Olmer 
podmínky v ČT pro tvůrce 
pořadů   19.2.2007     

95 12.2.2007 P.Bartoš, RRTV 

postoupení stížnosti 
 M.Margetiaka na postup 
ČT při vymáhání tv 
poplatků   19.2.2007     

96 9.2.2007 P.Bém 

žádost o posouzení 
 reportáže v pořadu 
"Reportéři ČT" z 
29.1.2007 VO 19.2.2007     

97 12.2.2007 M.Hronek připomínky k pořadům ČT   19.2.2007     

98 12.2.2007 

R.Dočekal, 
Asociace 
producentů v 
audiovizi 

podmínky spolupráce 
 mezi ČT a nezávislými 
producenty   19.2.2007     

99 14.2.2007 L.Junková 
stížnost na úroveň  
vysílání ČT VO 19.2.2007     

100 14.2.2007 V.Novotný 
stížnost na pořad 
 "Večerník" z 8.2.2007 VO 19.2.2007     



101 15.2.2007 J.Jílek 
reakce na programovou 
 změnu - seriál "Horákovi"   19.2.2007     

102 16.2.2007 J.Pokorný 

připomínky k objektivitě 
 a vyváženosti 
zpravodajství ČT VO 19.2.2007     

103 16.2.2007 V.Beran 
připomínky k programové 
 skladbě ČT   19.2.2007     

120 19.2.2007 A.Dlabačová 

stížnost na využití námětu 
"Záhada Rembrandtova 
obrazu"   21.2.2007     

122 20.2.2007 M.Jandora 
stížnost na jednání 
redaktorky J.Lorencové   21.2.2007     

 


