
Zápis ze 6. jednání Rady České televize dne 21. 3. 2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Hůlová, J. Presl, 
J. Prokeš, I. Satrapa, J. Šilerová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: M. Horálek, A. Svobodová 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, D. Trnková 
 
Program jednání: 

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace o personální situaci v ČT 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 – schválení 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty 
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 101/06/07: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (10:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 102/06/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a J. Presl a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (10:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 103/06/07: 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. (11:0:0) 
 

4) Informace GŘ o personálních záležitostech 
Usnesení č. 104/06/07: Rada bere na vědomí informace GŘ o přípravě výběrového řízení do 
obsazení funkce programového ředitele ČT. (12:0:0) 
  
Usnesení č. 105/06/07: Rada žádá generálního ředitele, aby ji do 28. března 2007 předložil kopii 
žaloby o určení v řízení, jehož účastníky jsou ČT a finanční ředitel František Lambert. (8:0:4) 
 
Usnesení č. 106/06/07: Rada žádá generálního ředitele ČT, aby jí do 30. dubna 2007 předložil 
návrh Statutu ČT ke schválení. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 107/06/07: Rada žádá generálního ředitele, aby posoudil činnost personálního útvaru 
a právního útvaru ČT a zhodnotil následující postupy, na nichž se útvary podílely a aby rozhodl, 
zda tyto postupy nebyly v rozporu se zákonem nebo statutem ČT:  
1/ přenesení působnosti generálního ředitele na personální útvar přebírat od uchazečů o 
zaměstnání a od zaměstnanců lustrační osvědčení a čestná prohlášení pracovním řádem z roku 
2001 – případný rozpor s ustanovením § 5, věta první, zákona (lustračního) č.451/1991 Sb.  
2/ stanovení rozsahu lustrovaných funkcí stanovený pracovním řádem z roku 2001 a jeho novelou 
z roku 2002 – případný rozpor s ustanovením § 1/1/e zákona (lustračního) č.451/1991 Sb. ve 
spojení s ustanoveními tehdejšího zákoníku práce o jmenovaných funkcích 
3/ manažerská smlouva ČT s generálním ředitelem ČT z roku 2003 a všechny její pozdější 
dodatky – případný rozpor s ustanovením § 8/1/písm.l zákona o ČT  



4/ článek IV odstavec 2 statutu ČT, předložený generálním ředitelem radě ke schválení, případný 
rozpor s ustanovením § 9 odst. 10 zákona o ČT ve spojení s ustanoveními tehdejšího zákoníku 
práce vztahujícím se na funkce obsazované jmenováním 
5/ právní rozbor z 13. února 2007 podepsaný vedoucími pracovníky právního útvaru a 
personálního útvaru, který pomíjí úpravu jmenovaných funkcí zákoníkem práce, starým i novým. 
Rada žádá generálního ředitele, aby jí závěry svého posouzení předložil na jednání rady 12. dubna 
2007. (2:5:5) Toto usnesení nebylo přijato. Návrh byl zpracován P. Uhlem. 
 

5) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 
Usnesení č. 108/06/07: Rada po projednání a po zapracování připomínek schvaluje Výroční zprávu 
o činnosti České televize v roce 2006. Rada pověřuje předsedu, aby v souladu s § 8 odst. 2 zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 
31. 3. 2007 předsedovi PSP ČR. (13:0:0) 

 
8) Materiály z DK 

Usnesení č. 109/06/07: Rada bere na vědomí zápis č. 4 ze dne 13. 3. 2007 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 110/06/07: Rada po projednání v DK doporučuje aktualizovat předpokládaný 
harmonogram průběhu přípravy a realizace akce „Nové televizní studio ČT TS Brno“. (11:0:0) 
 
Usnesení č. 111/06/07: Rada po doplnění materiálů a 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 
s ČSTV. Předmětem pronájmu je plocha v celkové výměře 13809 m2 (656 m2 + 13153 m2) zapsaná 
na LV č. 1137 v katastru nemovitostí pro katastrální území Podolí v Katastrálním úřadu pro hlavní 
město Praha. Roční nájemné u pozemku parc. č. 1087/2 (výměra 656m2 ) činí 131.200,- Kč /tj. 
200,-Kč za m2 / a u části pozemku parc. č. 1087/1, užívané jako plocha pro slunění (výměra 13153 
m2 ), činí 1,118.005,- Kč /tj. 85,-Kč za m2/. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 112/06/07: Rada po doplnění materiálů a 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 s 
FOSPO, s.r.o. Pronajímatel přenechává do nájmu tyto pozemky č.parc.1187/2 a 1187/19 o výměře 
748 m2, pozemky č.parc.1187/20 a 1187/10 o výměře 2126 m2 a pozemky č.parc. 1187/1b, 
1184/1e, 1184/2f, 1184/8g a 1187/9d o výměře 4582 m2. Celkem pozemky o výměře 7456 m2. Vše 
zapsáno na LV č. 1137 v katastru nemovitostí pro katastrální území Podolí v Katastrálním úřadu 
pro hlavní město Prahu. Výše nájmu je sjednána dohodou smluvních stran na 85,-Kč/za m2 ročně – 
tj. 633.760,-Kč. (12:0:0)  
  
Usnesení č. 113/06/07: Rada žádá dozorčí komisi, aby jí předložila – při respektování obecně 
platných právních předpisů –informaci o smluvní povaze spolupráce ČT s advokátem Martinem 
Elgerem a advokátní kanceláří Kříž a Bělina a o jejich finančních odměnách za tuto spolupráci. 
(2:5:4)Toto usnesení nebylo přijato.  
P. Uhl žádá předsedu DK v souladu s čl. 3 odst. 8 jednacího řádu rady o tuto informaci 

 
9) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 114/06/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (11:0:1) 

 
10) Různé 

a) Ve středu 4. dubna se od 10.00 hodin uskuteční pracovní setkání rady s vedením na téma 
digitalizace – přechod na TPP 

b) Předběžný program 7. jednání Rady ČT, které se uskuteční 4. dubna 2007 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Informace o personálních otázkách v ČT 



• Dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje 
• Digitalizace – přechod na TPP 
• Informace o pořadech zabývajících se historickými událostmi po roce 1948 
• Informace o semináři na téma regionální vysílání 
• Termíny jednání rady v době letních prázdnin 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PaedDr. Jiří Baumruk 
předseda Rady ČT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Přehled stížností a podnětů  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová, J. Presl 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 21. 3. 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. 3. 2007 

72 2.2.2007 P.Polášek 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar"  VO 5.2.2007 6.3.2007 

odpověď RČT po 
vyjádření GŘ 

73 2.2.2007 J.Hájek 
stížnost na neobjektivnost 
vysílání VO 5.2.2007 2.3.2007 

odpověď RČT po 
vyjádření GŘ 

77 5.2.2007 G.Aspros 
stížnost na neobjektivnost 
vysílání VO 7.2.2007 2.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

78 5.2.2007 L.Heřman 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu 
 "Ani rakety,ani radar"  VO 7.2.2007 2.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

96 9.2.2007 P.Bém 

žádost o posouzení 
 reportáže v pořadu 
"Reportéři ČT" z 
29.1.2007 VO 19.2.2007 6.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

97 12.2.2007 M.Hronek připomínky k pořadům ČT   19.2.2007 14.2.2007 
odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

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

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

102 16.2.2007 J.Pokorný 

připomínky k objektivitě 
a vyváženosti 
zpravodajství ČT VO 19.2.2007 14.2.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

94 12.2.2006 V.Olmer 
podmínky v ČT pro tvůrce 
pořadů   19.2.2007 20.3.2007 

odpověď RČT po 
vyjádření GŘ 

98 12.2.2007 

R.Dočekal, 
Asociace 
producentů v 
audiovizi 

podmínky spolupráce 
 mezi ČT a nezávislými 
producenty   19.2.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

99 14.2.2007 L.Junková 
stížnost na úroveň  
vysílání ČT VO 19.2.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

101 15.2.2007 J.Jílek 
reakce na programovou 
 změnu - seriál "Horákovi"   19.2.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

103 16.2.2007 V.Beran 
připomínky k programové 
 skladbě ČT   19.2.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

70 1.2.2007 J.Májíček, J.Tamáš 

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

2.2.2007 
 
9.3.2007 
žádost o 
dovyjádření 
GŘ 

2.3.2007 
 
 
 
 
20.3.2007 

odpověď RČT po 
vyjádření GŘ 



71 1.2.2007 V.Novotný 

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

2.2.2007 
 
9.3.2007 
žádost o 
dovyjádření 
GŘ 

2.3.2007 
 
 
 
 
20.3.2007 

odpověď RČT po 
vyjádření GŘ 

122 20.2.2007 M.Jandora 
stížnost na jednání 
redaktorky J.Lorencové   21.2.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

168 
k č.j. 
122 9.3.2007 V.Jandák, SKSP 

postoupení stížnosti 
M.Jandory na redaktorku 
J.Lorencovou (č.j.122)       odpověď RČT 

132 23.2.2007 P.Behenský dotaz k vysílání reklam   27.2.2007 20.3.2007 
odpověď RČT po 
vyjádření GŘ 

33 28.2.2007 P.Lébr 

reakce na odpověď RČT, 
dotaz na programy ČT24 a 
ČT4 Sport   1.3.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

161 6.3.2007 J.Šinágl 

stížnost na pořad 
"Interview" 
 z 5.3.2007 VO 6.3.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

162 6.3.2007 T.Vlček 

stížnost na porušení 
zákona o ČT 
 - neinformování o 
Lidových milících VO 6.3.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

167 8.3.2007 J.Špiřík 

připomínka k opakování 
seriálů "Četnické 
humoresky" a Sága rodu 
Forsytů"       odpověď RČT 

171 12.3.2007 F.Šedivák 
podpora Večerníčku 
"Madla a Ťap"       

odpověď RČT + 
GŘ na vědomí 

173 
k č.j. 
171 12.3.2007 P.Doktor 

připojení k názoru 
 F.Šediváka na podporu 
Večerníčku "Madla a Ťap"       na vědomí 

174 
k č.j. 
171 12.3.2007 R.Žaludová 

připojení k názoru 
 F.Šediváka na podporu 
Večerníčku "Madla a Ťap"       na vědomí 

176 13.3.2007 M.Šlajs 
podpora Večerníčku 
 "Madla a Ťap"       na vědomí 

175 12.3.2007 L.Jedková 

prosba o pomoc - 
sponzorský dar pro Dům 
dětí a mládeže P-4       

odpověď RČT + 
předáno GŘ 

177 13.3.2007 A.Hanzalík 

RČT na vědomí, stížnost 
na způsob vymáhání tv 
poplatků       na vědomí 

54 16.3.2007 

M.Bartončík, 
pravní zástupce M. 
Čáslavského 

reakce ve věci stížnosti na 
pořad "Reportéři ČT" z 
15.1.2007, zaslaný radě 
25.1.2007       

odpověď RČT 
 (předáno EP) 

184 16.3.2007 L.Fučík 

stížnost na vysílání 
zpravodajské relace v 
cizím jazyce       na vědomí 



185 19.3.2007 J.Aradszki reakce na F.Lamberta       odpověď RČT 

186 19.3.2007 

K.Berka, 
Občané za svá 
práva v Praze 

žádost o odvysílání pořadu 
televizní duel VO     odpověď RČT 

   
 
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   

54 26.1.2007 

M.Bartončík, 
pravní zástupce M. 
Čáslavského 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
15.1.2007 VO 30.1.2007 

 
předáno 
Etickému 
panelu ČT 

  

120 19.2.2007 A.Dlabačová 

stížnost na využití námětu 
"Záhada Rembrandtova 
obrazu"   21.2.2007 20.3.2007   

137 27.2.2007 J.Plaček 

stížnost na pořad 
"Politické vraždy" z 
26.2.2007   1.3.2007 20.3.2007   

146 27.2.2007 D.Ďurďovič dotaz na zrušení AZ-kvízu   1.3.2007 20.3.2007   

147 27.2.2007 J.Schling 
stížnost na pořad "168 
hodin" z 25.2.2007 VO 1.3.2007 20.3.2007   

152 1.3.2007 
S.Viktorová,  
GRAND, s.r.o. 

stížnost na pořad  
"Události,komentáře" z 
16.2.2007   1.3.2007     

154 3.3.2007 M.Peterková 

podnět k pořadu  
"Přes nový práh" z 
1.3.2007   6.3.2007     

157 5.3.2007 J.Kavan 
stížnost na pořad o  
letadlech JAS 39 Gripen VO 6.3.2007     

158 5.3.2007 

J.Tamáš, 
 iniciativa Ne 
základnám 

stížnost na informování 
o projektu vojenské 
základny USA na našem 
uzemí VO 6.3.2007 20.3.2007   

160 5.3.2007 J.Koubová časopis ČT   6.3.2007 20.3.2007   

165 8.3.2007 J.Valdrová 
přípomínky k pořadu 
 "Český lev"   9.3.2007     

166 8.3.2007 M.Holec 
připomínka k uspořádání  
programů   9.3.2007     

179 13.3.2007 M.Turek 

stížnost na zpravodajství 
ČT obecně a na pořad 
"Otázky V.Moravce" ze 
4.3.2007 VO 14.3.2007 20.3.2007   

182 15.3.2007 T.Franke 

stížnost na zpravodajství 
 o americké vojenské 
základně VO 16.3.2007     



183 16.3.2007 J.Pokorný 

stížnost na pořady 
 "Otázky V. Moravce" ze 
4.3.2007 a "Všechnopárty" 
z 6.3.2007 VO 16.3.2007     

187 21.3.2007 M.Němcová 

stížnost na pořad  
"Dobré ráno s ČT" z 
20.3.2007 VO 21.3.2007     

 


