
Zápis z 20. jednání Rady České televize dne 21. 11. 2007  
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Prokeš, I. Satrapa,  
A. Svobodová, J. Voráč 
Omluveni: P. Uhl  
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, J. Zeman, Z. Šámal 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Volba místopředsedy Rady ČT 
• Vysílání Teletextu ČT 
• Informace GŘ 
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 255/20/07: Rada schválila program jednání v pozměněném znění. (8:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 256/20/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a I. Satrapa a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (8:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 257/20/07: 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. (8:0:0)  
Usnesení č. 258/20/07: Rada souhlasí se změnou termínu usnesení č.  247/19/07: Rada žádá GŘ o 
předložení hodnotící analýzy pořadů aktuální publicistiky za období leden – říjen 2007, a to 
v termínu do 14. prosince 2007, na 31. 1. 2008. (8:0:0) 
 

4) Volba místopředsedy Rady ČT 
Usnesení č. 259/20/07: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady České 
televize takto:    

Nominace kandidátů 
o Členové rady navrhnou kandidáta - ústně 
o Každý člen může navrhnout max. jedno jméno 
o Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě  
o Kandidáti mají právo na vystoupení v délce max. 3 min. před vlastní volbou v abecedním 

pořadí 
o Volební komise sestaví seznam kandidátů.   

 
1. 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 místopředsedou  
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola volby. 
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 kandidáti 



 
2. kolo volby: 
o Hlasuje se dle stejného systému jako v 1. 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 (jednání rady) se volba opakuje maximálně dvakrát. 
o Další volba se eventuálně uskuteční na nejbližším jednání rady. 
(7:0:2) 
 
Usnesení č. 260/20/08: Rada jmenuje volební komisi ve složení J. Brandejs a I. Satrapa.(9:0:0) 
 
Na jmenování místopředsedy byl navržen J. Prokeš.  
Volební komise konstatovala, že z 9 odevzdaných volebních lístků J. Prokeš získal 7 hlasů.  
Rada konstatuje, že J. Prokeš se stal místopředsedou rady. 
 

5) Vysílání Teletextu ČT 
Usnesení č. 261/20/07: Rada obdržela analýzu vysílání Teletextu ČT. Rada kladně hodnotí jasné a 
výstižné zpracování materiálu a bere předložené informace na vědomí. (9:0:0) 
 

6) Informace GŘ 
Usnesení č. 262/20/07:. Rada bere na vědomí informaci GŘ týkající se podání trestního oznámení 
ve věci prodeje autorských práv na DVD a  informaci týkající se postupu při výběrovém řízení na 
ředitele TS Brno.  
Dne 5. 12. 2007 se od 10.00 do 12.00 hod uskuteční společné pracovní setkání rady a vedení ČT 
na téma Digitalizace a investiční záměry ČT. (9:0:0) 
 

7) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 263/20/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (9:0:0) 

 
8) Různé 

a) Dne 5.12.2007 se od 10.00 do 12.00 hodin uskuteční pracovní setkání na téma Digitalizace a 
investiční záměry ČT.  

b) GŘ informoval radu o ukončení pracovního poměru F. Lamberta k 31. 12. 2007. 
c) Předběžný program 21. jednání Rady ČT, které se uskuteční 5. prosince 2007 od 13.00 hodin 

v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Informace o prodeji autorských práv ČT na nosiče DVD 
• Investiční záměr TS Brno 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 

                                                                               PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová, I. Satrapa 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 21. 11. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 21. 11. 2007 

473 9.11.2007 P.Sedláček 
stížnost na "Předpověď 
počasí"       

odpověď 
RČT+předáno 
GŘ jako podnět   

480 7.11.2007 J.Larisch 
reakce na situaci kolem 
J.Čunka       na vědomí 

481 7.11.2007 Sladký 

dotaz ve věci prodeje 
licenčních práv k 
seriálu "30 případů 
majora Zemana"       odpověď RČT 

482 12.11.2007 J.Šinágl 
RČT na vědomí, trestní 
oznámení na GŘ       na vědomí 

483 12.11.2007 J.Těšínský připomínky k ČT       na vědomí 

484 12.11.2007 F.Vrbka 
připomínky k novému 
designu ČT       na vědomí 

485 12.11.2007 M.Hartl 

stížnost na množství 
reklam a zkrácení 
"Předpovědi počasí"       odpověď RČT 

486 13.11.2007 

J.Zikeš, 
Konfederace 
zaměstnavatel. a 
podnikatel.svazů 
ČR 

poděkování za pořad 
"POKR"       na vědomí 

489 19.11.2007 J.Mraze názor na K.Buriana       na vědomí 

490 15.11.2007 M.Solárová 
žádost o sponzorský dar 
na maturitní ples       

odpověď 
RČT+předáno 
GŘ jako podnět 

491 19.11.2007 J.Vašíček 

komunistická minulost 
některých pracovníků 
TS Ostrava       odpověď RČT 

495 19.11.2007 J.Vančurová 
RČT na vědomí, tv 
poplatky       na vědomí 

                               
                             
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

383 5.9.2007 
M.Dalík, 
P.Juklíček 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 13.8. 
a "Události,komentáře" 
ze 14.8.2007 VO 

5.9.2007 
předáno 
Etickému 
panelu ČT 27.9.2007   

293 14.9.2007 
K.Julina, 
o.s. Melius 

reakce na odpověď 
RČT, 
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
7.5.2007 VO 

19.9.2007  
předáno 
Etickému 
panelu ČT     



416 27.9.2007 

L.Veselý 
(právní zástupce 
B.Monoszona) 

stížnost na 
M. Wollnera VO 

2.10.2007 
předáno 
Etickému 
panelu ČT 

18.10.2007 
vyjádření 
GŘ   

417 27.9.2007 

J.Březina 
(právní zástupce 
J.Veverky) 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
24.9.2007 VO 2.10.2007 22.10.2007   

433 15.10.2007 J.Schneider 

stížnost na manipulaci s 
 hlasování obliby 
pořadu "Duchovní 
kuchyně"   22.10.2007     

434 22.10.2007 J.Mráz 
stížnost na "Události" 
 ze 7.10.2007 VO 24.10.2007     

435 18.10.2007 J.Neoral 
stížnost na "Události" 
 ze 14.10.2007 VO 24.10.2007     

445 30.10.2007 J.Pomorný 

stížnost na pořad 
 "Události,komentáře" z 
23.10.2007 VO 31.10.2007     

446 30.10.2007 M.Fiala,D.Havlík 

stížnost na GŘ, 
na cenzuru a 
klientelismus v Redakci 
zpravodajství ČT   31.10.2007     

447 30.10.2007 L.Mosler 

stížnost na D.Bártka, 
 pořad "Reportéři ČT" z 
29.10.2007 VO 1.11.2007     

448 30.10.2007 R.Horáček 

stížnost na pořad 
"Události,komentáře" z 
30.10.2007 VO 1.11.2007     

449 1.11.2007 M.Krčmář 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 1.10. 
a 15.10.2007 VO 1.11.2007     

455 5.11.2007 V.Honsejk 

stížnost na pořad 
"Události" 
 ze 4.11.2007 VO 5.11.2007     

456 5.11.2007 J.Michálek 
stížnost na pořad 
 "Historie.cs" VO 5.11.2007     

457 5.11.2007 J.Ungr 

stížnost na pořad  
"Duchovní kuchyně" ze 
4.11.2007   6.11.2007     

458 5.11.2007 V.Havlík 

porušování Listiny 
zákl. 
práv a svobod ve 
vysílání ČT, způsob 
nakládání s osobními 
údaji o J.Čunkovi   6.11.2007     

459 1.11.2007 J.Larisch 

stížnost na 
zpravodajství  
o J.Čunkovi VO 6.11.2007     

460 5.11.2007 J.Šinágl 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
29.10., "168hodin" ze 
4.11. a na nevyváženou 
skladbu pořadů a jejich 
prezentace veřejnosti VO 6.11.2007     



470 7.11.2007 V.Štrbíková 

stížnost na GŘ,  
prodej licenčních práv 
na rozšiřování seriálu 
"Major Zeman"   8.11.2007     

471 7.11.2007 M.Jandora 

stížnost na pořad 
"Případ pro reportérku" 
z 18.6.2007 VO 12.11.2007     

472 8.11.2007 V.Brant 

stížnost na reklamy 
před 
 pořady pro děti   12.11.2007     

474 13.11.2007 A.Nohel 

stížnost na zkrácení 
pořadu "Předpověď 
počasí"   16.11.2007     

487 16.11.2007 P.Nekvasil 

stížnost na 
zpravodajství ČT, 
neinformování o 
jednání ÚV KSČM dne 
6.10.2007   19.11.2007     

488 16.11.2007 K.Pavlů 
stížnost na pořad "Sama 
doma" z 13.11.2007   19.11.2007     

492 19.11.2007 M.Šíp 
stížnost na uvedení 
filmu "Jan Cimbura"   19.11.2007     

493 19.11.2007 

J.Wolf, 
Magistrát hl. m. 
Praha 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
12.11.2007 VO 19.11.2007     

496 20.11.2007 J.Lupoměský 

stížnost na pořad 
 "Nedej se" ze 
14.8.2007 VO 21.11.2007     

497 20.11.2007 M.Kapr 

stížnost na pořad 
 "168hodin" z 
18.11.2007 VO 21.11.2007     

 


