
Zápis z 9. jednání Rady České televize dne 2. 5.  2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, J. Presl, J. Prokeš, 
I. Satrapa, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluveni: D. Dvořák, část Z. Hůlová 
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 o personálních otázkách v ČT 
• Statut ČT 
• Diskusní pořady ČT 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 134/09/07: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 135/09/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Šilerová a M. Badal a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 136/09/07: 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 o personálních otázkách v ČT 
Usnesení č. 137/09/07: Rada na příští jednání dne 16. 5. 2007 pozve kandidáty na funkci 
programového ředitele, které vybere výběrová komise do druhého kola a udělí jim slovo. Záměr 
GŘ obsadit tuto funkci pak projedná rada podle zákona o ČT. (1:8:4) Toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 138/09/07:  
1. Rada bere na vědomí Dodatek č. 4 k manažerské smlouvě generálního ředitele a jeho znění.   

 
DODATEK Č. 4 K MANAŽERSKÉ SMLOUVĚ 
 
s účinností od 1. 7. 2007 se mění dosud sjednaná manažerská smlouva, uzavřená dne 19.7. 
2003 mezi smluvními stranami ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.7.2004, Dodatku č. 2 ze dne 
1.1.2006 a Dodatku č. 3 ze dne 1.1.2007  takto: 

I. 
1. V čl. 5.2 se za písm. d) výčtu ukazatelů doplňuje nové písmeno e), které zní: 
„e) plnění zákonem uložených povinností ve sledovaném pololetí.“ 
 
2. V čl. 5.2 se doplňuje poslední věta, která zní: 
„Rada ČT stanoví výši průběžné pohyblivé složky mzdy pololetně tak, že za každý ve 
sledovaném pololetí nesplněný ukazatel, který je uveden pod písm. a) až e) tohoto článku, 
může snížit tuto složku mzdy o 20% z její maximální výše.“  
 



II. 
V ostatním zůstává znění manažerské smlouvy beze změny. 

 
2.  Rada souhlasí s novým doplněním dodatku uvedeného v Manažerské smlouvě pod bodem e). 
3. Při projednávání pohyblivé složky mzdy za 1. pololetí 2007 rada upřesní způsob určování 
mzdy,  jejích složek, mzdových podmínek a způsob zveřejnění.  
(13:0:0) 
 

6) Statut ČT 
Usnesení č. 139/09/07: Rada v souladu s usnesením č. 106/06/07 obdržela návrh Statutu ČT.  
Rada se k tomuto materiálu po prostudování vrátí na jednání dne 16. května 2007.  Členové rady 
předloží písemné podněty k návrhu Statutu GŘ do 7. 5. 2007 do 12.00 hod. na sekretariát rady. 
(12:0:1) 

 
7) Diskusní pořady ČT 

Usnesení č. 140/09/07: Rada bere na vědomí záměr ČT realizovat nový formát  diskusního 

pořadu o moderních českých, resp. československých dějinách. Rada oceňuje předloženou 
koncepci pravidelného týdenního pořadu, který se má začít vysílat od září t.r. viz příloha. (14:0:0) 

 
 8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 141/09/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:1) 

 
9) Různé 

a) MFF Karlovy Vary se koná v termínu 29. 6. - 7. 7. 2007.  
b) Petr Uhl na minulém jednání informoval radu o svém rozhovoru s pracovnicemi ČT Kristinou 

Taberyovou a Hanou Langerovou o označování vysílaných pořadů zejména z hlediska pořadů 
o menšinách, pro menšiny a takzvaných menšinových žánrů. Petr Uhl dále informoval radu o 
svém rozhovoru s ředitelem zpravodajství Zdeňkem Šámalem a šéfredaktorem zpravodajství 
Michalem Petrovem o právní terminologii použité ve zpravodajství a o mechanismu nápravy 
věcných chyb ve vysílání. 

c) Rada obdržela certifikát jako výraz uznání UNICEF.  
d) Předběžný program 10. jednání Rady ČT, které se uskuteční 16. května  2007 od 13.00 hod 

v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Informace o personálních otázkách v ČT 
• Statut ČT 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 

                                                                   PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

Přílohy:  
1) Přehled stížností a podnětů  
2) Diskusní pořady 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Šilerová, M. Badal 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 2. 5. 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 2. 5. 2007 

206 26.2.2007 J.Maleček připomínky k ČT1 VO 2.4.2007 24.4.2007 
odpověď RČT 
po vyjádření GŘ 

184 23.4.2007 L.Fučík 

stížnost na vysílání 
zpravodajských relací v 
cizím jazyce       odpověď RČT 

233 23.4.207 K.Kaděrka 

RČT na vědomí, stížnost 
na nevyváženost 
zpravodajství v kauze 
J.Čunka VO     na vědomí 

234 23.4.2007 J.Karas 
stížnost na pořad "Otázky 
V. Moravce" z 22.4.2007 VO     odpověď RČT 

235 18.4.2007 R.Mládek 
stížnost na nestandardní 
postup v ČT       

odpověď RČT + 
GŘ k vyřízení 

236 23.4.2007 M.Žemlička 

stížnost na výběr hostů v 
pořadu "Banánové 
rybičky"       odpověď RČT 

237 23.4.2007 L.Bouda 

RČT na vědomí, stížnost 
na zpravodajství z 
22.4.2007 VO     na vědomí 

152 24.4.2007 
S.Viktorová, 
Grand, s.r.o. 

reakce na odpověď RČT, 
stížnost na reklamu na 
ASPI v pořadu 
"Události,komentáře" z 
16.2.2007       odpověď RČT 

239 27.4.2007 J.Kubíček 
stížnost na používání 
názvu "česko"       odpověď RČT 

240 25.4.2007 J.Špiřík stížnost na TV Nova       na vědomí 

248 30.4.2007 L.Abrt 
stížnost na chování 
reportérky ČT       odpověď RČT 

                               
                             
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

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   



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

6.3.2007 
 
3.4.2007 
žádost GŘ o 
doplnění  3.4.2007   

182 15.3.2007 T.Franke 

stížnost na zpravodajství 
 o americké vojenské 
základně VO 16.3.2007 12.4.2007   

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 17.4.2007   

191 22.3.2007 D.Balušek 
stížnot na pořad "Reportéři 
ČT" z 19.3.2007   26.3.2007 12.4.2007   

194 23.3.2007 M.Hoření 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
19.3.2007 VO 26.3.2007 12.4.2007   

190 21.3.2007 L.Zentel 

stížnost na reklamu na 
časopis ČT+ v pořadu 
"Hřiště 7" z 18.3.2007   26.3.2007 24.4.2007   

200 26.3.2007 J.Kaspík časopis ČT+   30.3.2007 24.4.2007   

207 2.4.2007 J.Šinágl 

stížnost na ČT24,tisková 
konference s J.Čunkem z 
28.3.2007   3.4.2007 24.4.2007   

208 2.4.2007 L.Matoušek 

stížnost na 
 "Události,komentáře" z 
27.3.2007 VO 3.4.2007 24.4.2007   

211 3.4.2007 J.Šinágl 
stížnost na "Události" z 
 29.3.2007 VO 4.4.2007 24.4.2007   

220 10.4.2007 M.Turek 
stížnost na zpravodajství z 
6.4.2007 VO 11.4.2007 26.4.2007   

238 24.4.2007 

K.Jojková, 
O.Mandová, 
V. Rajčinec 

stížnost na pořad "Magura 
1947" z 15.4.2007 VO 27.4.2007     

243 27.4.2007 I.Langer 

stížnost na  
 pořad "Události" z 
8.4.2007 VO 27.4.2007     

244 27.4.2007 I.Langeer 
stížnost na pořad 
 "Události" z 15.4.2007 VO 27.4.2007     

245 27.4.2007 

S.Němec,J.Šebek, 
Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

stížnost na pořad "Fronta" 
 z 8.4.2007 VO 27.4.2007     

 



Příloha č. 2 
 
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. 
 
 
Československá historie 
 
Explikace: 
 

Česká televize se ve svých pravidelných relacích i solitérních pořadech věnuje 
československým dějinám a jejich současné reflexi. Vzhledem k úrovni znalostí a povědomí různých 
vrstev obyvatelstva se ovšem dlouhodobě jeví jako nutné k tomuto tématu přistoupit ve větší šířce, 
hloubce, koncentraci, pravidelnosti a v neposlední řadě i atraktivněji a s větší mírou konfrontace. Tím 
je myšleno vyvolání střetu názorů a pohledů na naše novodobé dějiny, což je nebo by mělo být 
demokratické společnosti a „její“ veřejnoprávní televizi vlastní. Přicházíme proto s návrhem 
koncipovaného diskusního pořadu, který by se tato kriteria snažil naplnit. 

 
Shodou okolností se blíží rok 2008, který je obdobím, v němž se splétají výročí klíčových 

momentů existence našeho státu – 1918, 1938, 1948, 1968. Odkazovat je možné také na rok 1928: 
konec „dobrých časů“ před Velkou hospodářskou krizí, 1958: potvrzení zmaru po roce naděje 1956, 
1978: rok po Chartě 77, „čas zastrašení a nákupu“ společnosti, 1988: rok před definitivním 
odzvoněním, ve kterém se konečně vzpamatovala společnost. Je třeba si ale uvědomit, že i rok před 
tím měl vždy nějakou hodnotu: kupříkladu 1947 – Marshallův plán, 1967 – občanská aktivita, Sjezd 
spisovatelů, studentská demonstrace: „Chceme světlo!“ atd. 

 
Jubilea ovšem nejsou smyslem. Další dramatické příběhy historie se dají vkládat do těchto 

vymezení. V každém týdnu dvacátého století nalezneme dramatický a rozporuplný okamžik či událost. 
Nebo místo pro pozoruhodnou osobnost tohoto období: TGM, Beneš, Gottwald, Čapek, Husák, Rašín, 
Šmeral, Moravec, Kramář, Patočka, Mašín, Mašínové, Horáková, Reicin, Fajtl, Fierlinger atd. Není 
tedy třeba držet se historického koloběhu, ale hledat atraktivní témata bez dějinné následnosti, tedy 
více méně na přeskáčku, ovšem s tím, že se v klíčových okamžicích dodrží kulatost výročí: říjen 1918, 
září 1938, únor 1948, srpen 1968.  

 
Dalším zásadním kritériem výběru je aktuálnost některých dějinných témat, jinými slovy 

přesah do současnosti či živá minulost. Vezměme si například současné debaty o „otevírání minulosti“ 
či ustavení Ústavu paměti národa. Toto téma není vůbec nové, s minulostí, a s otázkou, co 
s prominenty či oběťmi minulého režimu jsme se potýkali už v letech 1918, 1945, 1948, 1968, 1990. 
Proto je možné a v zájmu věci zahájit vysílání pravidelného pořadu co nejdříve, tedy v okamžiku, kdy 
bude realizačně připraven - například od startu podzimního vysílacího schématu.  
  

Vzhledem k tomu, že ambicí pořadu je otevírání naléhavých otázek a problémů, hledání 
kontextu a dějinného smyslu, mapování bílých míst československých dějin a doplňování historických 
znalostí, není možné tento úkol nechat jen na poučených laicích tvořících tvůrčí kolektiv. Rozhodli 
jsme se proto oslovit renomované instituce s žádostí o spolupráci a delegování jejich zástupců do 
jakési redakční rady. S nimi pak budou periodicky konzultována témata i protagonisté debat. Osloveni 
budou zejména: 
Historický ústav AV; Ústav pro soudobé dějiny AV; Ústav českých dějin FFUK; Masarykův ústav 
AV; Vojenský historický ústav; Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR; Odbor 
archivu bezpečnostních složek MV; Masarykova univerzita Brno; Ústav historie a muzeologie, 



Slezská univerzita Opava; Historický ústav Slovenské akademie věd; Ústav pameti národa 
(Slovensko) 
 
Struktura po řadu:  
 

V zásadě lze pořad zařadit do kategorie studiových diskusních, pro zatraktivnění je nutné 
maximálně využívat dokumentárních archivů filmových, televizních a rozhlasových, případně 
soukromých, hraných filmů, dále pak dotáček z míst dějů, výpovědí pamětníků, nositelů silných 
názorů a následně pak vlastních sestřihů. Vzhledem ke komplikovanosti výroby a množství vstupů 
nelze pořad realizovat živě, v přímém přenosu, je nutno jej předtáčet v malém časovém předstihu a 
pak kompletovat. Debata se však bude natáčet v čase téměř 1:1, aby byla autentická, bez větších 
střihových zásahů. Vzorový pořad by mohl v bodovém scénáři vypadat například takto: 
 

- úvodní dokumentární archiv navozující atmosféru doby či charakterizující osobnost 
- vstup moderátora ze studia 
- sestřih vlastní výroby, jakýsi historický exkurz, uvození 
- moderátor, představení hostů (hosty nebudou výhradně historici, ale i další odborníci: 

ekonomové, sociologové, psychologové atd.), úvodní kolo debaty 
- dotáčka s pamětníkem či nositelem názoru, který není hostem ve studiu 
- studio, debata 
- prostřídáváme s dotáčkami a archivy, konfrontujeme například hraný film, jeho 

propagandistickou polohu, pokřivení historických faktů 
- studio, debata 
- závěr s rubrikou reakcí na odvysílané pořady, případně avizování souvisejících akcí, knih, 

seminářů atd. 
 
Samozřejmostí je kompletní servis pořadu na web stránkách televize, diskusní fórum diváků atd. 
 
 
 
Periodicita: týdeník 
 
Vysílací čas: navrhujeme pondělí večer na ČT1 po dnešních „V zajetí železné opony“, tzn. cca 22.15, 
neboť budeme oslovovat podobnou cílovou skupinu diváků. Případně podobný čas v průběhu týdne, 
ale s požadavkem nerušení například kvůli sportovním přenosům, neboť některé díly budou na sebe 
navazovat a na sebe se odvolávat 
 
Výroba:  studio na KH, z kapacitních důvodů není možné vysílat z budovy zpravodajství, dekorace, 
znělka, postprodukce – střižny na příspěvky, kompletace, míchačky 
 
Dramaturgie a tvůrci: 
Pořad bude vyrábět Redakce aktuální publicistiky ŘZ, vedoucí projektu Č. Franěk, dramaturg A. 
Poledne, hlavní moderátor V. Kučera, scénář, režie a štáb: externí spolupracovníci 
 
Rozpočet: vedle nutných výdajů na realizaci, které jsou nastíněny výše, je třeba počítat s vyššími 
náklady na archivní materiály – především NFA a vlastníci vysílacích práv na hrané filmy 
        
 
Návrh koncepce historické diskuse zpracovala Redakce aktuální publicistiky na základě vstupních 
informací. 
    
Předkládá Mgr. Z. Šámal 
 
 
V Praze, dne 15. března 2007 



 


