
Zápis ze 7. jednání Rady České televize dne 4.  4. 2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Hůlová, J. Presl, 
I. Satrapa, A. Svobodová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: M. Horálek, J. Prokeš, J. Šilerová 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, P. Hanuš, M. Luhanová 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Informace o personální situaci v ČT 
• Digitalizace – přechod na TPP 
• Dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje 
• Informace o pořadech zabývajících  se historickými událostmi po roce 1948 
• Termíny jednání rady v době letních prázdnin 
• Slyšení Rady ČT  
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 115/07/07: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 116/07/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení Z. Hůlová a D. Dvořák a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 117/07/07: 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. (12:0:0) 
 

4) Informace GŘ o personálních záležitostech 
Rada vyslechla informace GŘ k vypsanému výběrovému řízení.  
 

5) Digitalizace – přechod na TPP 
Usnesení č. 118/07/07:  Rada byla seznámena s aktuální situací v procesu digitalizace televizního 
vysílání. Členové rady se na dnešním setkání s vedením ČT seznámili i s variantou strategie ČT 
v digitalizačním procesu. Vůči pracovní variantě případné vlastní cesty ČT v tomto procesu 
nevznesli členové rady žádné výhrady. (12:0:0) 

 
6) Dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje 

Usnesení č. 119/07/07: Do působnosti Rady České televize dle § 8 odst. 1j) zákona č. 483/1991 
Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů patří schvalovat dlouhodobé plány 
programového, technického a ekonomického rozvoje. Rada po prostudování schvaluje předložený 
materiál. (12:0:0) 

 
7) Informace o pořadech zabývajících  se historickými událostmi po roce 1948 

Rada vyslechla informace o pořadech zabývajících se historickými událostmi po roce 1948. 
 
 



8) Termíny jednání rady v době letních prázdnin 
Usnesení č. 120/07/07: Rada bere na vědomí informaci předsedy o termínech jednání rady na 
období letních prázdnin:  
18. července 
15. srpna 
29. srpna 
(12:0:0) 
 

9) Slyšení Rady ČT 
Usnesení č. 121/07/07: Rada bere na vědomí druhou průběžnou zprávu o přípravě prvního slyšení 
rady, které se uskuteční 18. 4. 2007 (viz příloha). (12:0:0) 
 

10) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 122/07/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 

 
11) Různé 

a) Konference v Českém Krumlově ve dnech 19. a 20. 4. se za radu zúčastní J. Baumruk, Z. 
Hůlová, D. Dvořák. 

b) Usnesení č. 123/07/07: Rada bere na vědomí předložený materiál ke Statutu a Jednacímu řádu 
Etického panelu. (11:0:1) Členové rady Z. Hůlová, P. Uhl a J. Voráč  vyjadřují nesouhlasné 
stanovisko k Jednacímu řádu EP čl. I odst.4 zakotvujícím k přijetí usnesení požadavek jeho 
jednomyslného schválení 

c) Ve středu 18. dubna se od 10.00 hodin v TV Saloncích uskuteční slyšení Rady ČT. 
d) Předběžný program 8. jednání Rady ČT, které se uskuteční 18. dubna  2007 (čas bude 

upřesněn v pozvánce) v Café Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Informace o personálních otázkách v ČT 
• Digitalizace archívu a programových fondů 
• Informace o semináři na téma regionální vysílání 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 
 
 
 
 

 
                                                                   PaedDr. Jiří Baumruk 

                                           předseda Rady ČT 
 
 
 
Přílohy:  

1. Přehled stížností a podnětů  
2. Druhá průběžná zpráva o přípravě 1. slyšení Rady ČT 18. 4. 2007 
3. Připomínky P. Uhla k materiálu Dlouhodobé plány programového, technického a 

ekonomického rozvoje.  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová, D. Dvořák 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 4. 4. 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 4. 4. 2007 

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 

158 
k č.j. 
70 5.3.2007 J.Tamáš 

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

odpověď RČT, 
viz. č.j.70 

365 5.12.2006 L.Kychler 

stížnost na pořad "Pravdě 
podobný příběh 
V.Hučína" VO 7.12.2006 

předáno 
Etickému 
panelu ČT 
 
28.3.2007 - 
vyjádření 
EP ČT 

odpověď RČT po 
vyjádření 
Etického panelu 
ČT 

120 19.2.2007 A.Dlabačová 

stížnost na využití námětu 
"Záhada Rembrandtova 
obrazu"   21.2.2007 20.3.2007 

odpověď RČT  
po vyjádření GŘ 

137 27.2.2007 J.Plaček 

stížnost na pořad 
"Politické vraždy" z 
26.2.2007   1.3.2007 20.3.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

146 27.2.2007 D.Ďurďovič dotaz na zrušení AZ-kvízu   1.3.2007 20.3.2007 
odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

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

stížnost na pořad  
"Události,komentáře" z 
16.2.2007   1.3.2007 2.4.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

160 5.3.2007 J.Koubová časopis ČT   6.3.2007 20.3.2007 
odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

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 

odpověď RČT po 
vyjádření GŘ 

187 21.3.2007 M.Němcová 

stížnost na pořad  
"Dobré ráno s ČT" z 
20.3.2007 VO 21.3.2007 3.4.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

189 20.3.2007 M.Turek 

stížnost na pořad 
"Reporéři ČT" z 
19.3.2007       

odpověď RČT+k 
vyřízení GŘ 

192 22.3.2007 I.Lebar 
RČT na vědomí, stížnost  
na "Události" z 11.2.2007 VO     na vědomí 



193 23.3.2007 S.Körner 

RČT na vědomí, stížnost 
napořad "Interwiev 24" z 
22.3.2007 VO     na vědomí 

195 23.3.2007 I.Mathé 
reakce na otevřený dopis 
P. Uhla       na vědomí 

197 23.3.2007 

T.Habart 
Program romské 
integrace 

poděkování za spolupráci 
s redakcí zpravodajství 
ČT       na vědomí 

199 23.3.2007 R.Hošek 
personální záležitosti v 
ČT       odpověď RČT 

33 26.3.2007 P.Lébr 

reakce na odpověď RČT, 
dotaz na ČT24 a ČT4 
Sport       odpověď RČT 

171 26.3.2007 F.Šedivák 

reakce na odpověď RČT, 
Večerníček "Madla a 
Ťap"       na vědomí 

78 26.3.2007 L.Heřman 

reakce na odpověď RČT, 
zpravodajství o pochodu 
"Ani rakety,ani radar"       na vědomí 

132 28.3.2007 P.Behenský 

reakce na odpověď 
RČT,reklama a 
sponzoring       odpověď RČT 

204 29.3.2007 V.Sedloň 
stížnost na znělku pořadu 
"Večerníček"       odpověď RČT 

205 29.3.2007 V.Votruba 

stížnost na pořad 
"Události, komentáře" z 
27.3.2007 VO     odpověď RČT 

212 2.4.2007 M.Vojta poplatky nebo daň       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 
 
28.3.2007 - 
vyjádření 
EP 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 

  

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

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 3.4.2007   

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     

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     

190 21.3.2007 L.Zentel 

stížnost na reklamu na 
časopis ČT+ v pořadu 
"Hřiště 7" z 18.3.2007   26.3.2007     

191 22.3.2007 D.Balušek 

stížnot na pořad 
"Reportéři ČT" z 
19.3.2007   26.3.2007     

194 23.3.2007 M.Hoření 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
19.3.2007 VO 26.3.2007     

196 23.3.2007 A.Dekoj, NOO stížnost na GŘ   26.3.2007     

200 26.3.2007 J.Kaspík časopis ČT+   30.3.2007     

206 26.2.2007 J.Maleček připomínky k ČT1 VO 2.4.2007     

207 2.4.2007 J.Šinágl 

stížnost na ČT24,tisková 
konference s J.Čunkem z 
28.3.2007   3.4.2007     

208 2.4.2007 L.Matoušek 

stížnost na 
 "Události,komentáře" z 
27.3.2007 VO 3.4.2007     

211 3.4.2007 J.Šinágl 
stížnost na "Události" z 
 29.3.2007 VO 4.4.2007     

 



Příloha č. 2 

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY ČESKÉ TELEVIZE 
                                                                                               

Jednání 07/07 Dne   4. 4. 2007 

Věc 
 
2. průběžná zpráva o přípravě 1. slyšení Rady ČT 18. 4. 2007 
 

 
Důvod předložení: plnění usnesení č. 65/04/07 a č. 99/05/07 

 
Přílohy:  
 
 
1. slyšení Rady ČT 
 
Termín: 

• Datum: 18.4. (středeční termín řádného jednání). 
• Čas: 10:00-12:00/12:30  
• Místo: ČT Kavčí hory, zasedací místnost s kapacitou dle upřesněné potřeby (asi 25 osob). 
 

Program:  
• Vztah ČT – tvůrce: tvůrčí podmínky v ČT, ČT a nezávislí tvůrci. 
 

Téma:  
• „Česká televize považuje tvůrce programu (pořadů), ať již jsou jejími zaměstnanci či externími 

spolupracovníky, za rozhodující předpoklad úspěšného naplňování veřejné služby. Je si zejména 
vědoma závazku v oblasti původní tvorby a vlastní výroby pořadů. Proto všestranně vytváří 
dobré tvůrčí zázemí a podmínky pro svobodnou konkurenci nápadů a jejich realizací 
založenou na rovné příležitosti, kterou musí předurčovat předem daná jasná a spravedlivá 
pravidla spolupráce s Českou televizí.“ (Etický kodex ČT, čl. 4 Tvůrce - základní předpoklad 
úspěchu. cit. čl. 4.1.) 

 
Účastníci: 

• Členové RČT. 
• Hosté - zástupci profesních organizací a další tvůrci (jmenovitý seznam viz níže)  
• Pozvaní zástupci ČT (jmenovitý seznam viz níže). 
 

Moderátoři: 
• Jana Šilerová 
• Jiří Voráč 
 

Účast: 
• Na pozvánky: rozešle sekretariát RČT dle jmenovitého seznamu (do 6.4.). 
• FITES a ARAS mohou nominovat max. 3 lidi, další tři (nezávislé) pozve rada, další pozvánky 

radou možné. 
 

Formát: 
• Každý ze tří subjektů (FITES, ARAS, nezávislí) má k dispozici cca 15 min. na úvodní slovo ke 

stanovenému tématu (včetně formulace výhrad či podnětů).  
• Celková délka první části: max 1 hod. 
• Diskuse cca 1 hod. 
 



 
Výstup: 

• Zápis zveřejněný na webu RČT (jakožto dokument o činnosti RČT). 
 

Hosté: 
• Miroslav Adamec (předseda ARAS - Asociace režisérů a scenáristů) 
• Petr Bok (místopředseda ARAS) 
• Radomír Dočekal (výkonný ředitel APA - Asociace producentů v audiovizi)  - místo poskytl 

ARAS 
• Jan Kraus (předseda FITES) + jeden až dva další zástupci 
• Helena Třeštíková (mluvčí Filmové rady, dokumentaristka)  
• Pavel Štingl (dokumentarista) 
• Kristýna Vlachová (dokumentaristka) 
• Jiří Strach  
• Dušan Klein 
 

Pozvaní zástupci ČT: 
• Jiří Janeček (generální ředitel) 
• Markéta Luhanová (ředitelka programu) 
• Václav Myslík (ředitel výroby) 
• Ivan Hubač (šéfdramaturg) a Martin Kopřiva (šéfproducent) - centrum dramatických pořadů 
• Darja Macáková (šéfdramaturgyně) a Anna Becková (šéfproducentka) – centrum 

dokumentaristiky 
• případně jimi pověření zástupci 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 2. 4. 2007    
Zpracovali a předkládají: J. Šilerová, D. Dvořák, P. Uhl, J. Voráč. 

 



 
Příloha I – kontakty na hosty: 

• Miroslav Adamec miroslav.adamec@aras.cz 
• Petr Bok petr.bok@aras.cz 
• Radomír Dočekal docekal@asociaceproducentu.cz  
• Jan Kraus jan@jankraus.cz 
• Helena Třeštíková htrestikova@chello.cz 
• Pavel Štingl (dokumentarista) k2stingl@mbox.vol.cz 
• Helena Třeštíková (dokumentaristka a mluvčí Filmové rady) htrestikova@chello.cz 
• Kristýna Vlachová (dokumentaristka) kristinavlachova@seznam.cz 

 
Příloha II – usnesení RČT: 

Zápis ze 4. jednání Rady České televize dne 21. 2. 2007 

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) 
 

Zápis z 5. jednání Rady České televize dne 7.3.2007 
Usnesení č. 99/05/07: Rada schvaluje průběžnou zprávu o přípravě prvního slyšení RČT (viz 
příloha), kterou předkládá v níže uvedeném znění pověřená pracovní skupina.  

 
Příloha III – zdůvodnění 1. slyšení 
 
Důvod konání: plnění zákona o ČT 
 
Program prvního slyšení vychází ze znění Kodexu ČT (viz zvl. čl. 4.1.) a ze zákona o ČT (viz § 8, 
odst. 1, písm. i), který RČT ukládá na naplňování Kodexu dohlížet. 
 
Kodex ČT 
Čl. 4 Tvůrce - základní předpoklad úspěchu 
4.1 Česká televize považuje tvůrce programu (pořadů), ať již jsou jejími zaměstnanci či externími 
spolupracovníky, za rozhodující předpoklad úspěšného naplňování veřejné služby. Je si zejména 
vědoma závazku v oblasti původní tvorby a vlastní výroby pořadů. Proto všestranně vytváří dobré 
tvůrčí zázemí a podmínky pro svobodnou konkurenci nápadů a jejich realizací založenou na rovné 
příležitosti, kterou musí předurčovat předem daná jasná a spravedlivá pravidla spolupráce s Českou 
televizí. 
 
Zákon o ČT  
§ 8 
 
(1) Do působnosti Rady náleží:  
 
i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad 
vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se 
programové nabídky, 



 
Příloha č. 3 
 
Připomínky P. Uhla k materiálu Dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického 
rozvoje.  
 

1. str. 3 
ve větě „Dnes se rozhoduje o existenci a postavení ČT v této budoucí nové situaci“ vypustit slova 
„existenci a“ 
 
2. str. 5 
odstavce „Důležitou součástí…“ a „Programové strategie …“ přeformulovat tak, aby vyniklo, že 
„základním cílem ČT v oblasti menšinových pořadů je přispívat ke zdárné integraci…“ (dosavadní 
poslední věta), a aby pořady pro menšiny se staly až cílem druhým. Vypustit slovo „obsluze“. 
Vysvětlit na příkladu co jsou menšiny „definované osudem“.  
 
3. Na str. 2 za druhý odstavec „Kodexu a Statutu ČT“ uvést větu: ČT vypracuje text, jímž se 

pokusí vymezit slova „plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání …“, a to 
přesněji než to činí ustanovení §2 a §3 zákona o ČT.  

 


