
Zápis ze 13. jednání Rady České televize ze dne 27. 8. 2008 
 
Přítomni: J. Baumruk, M. Badal, D. Dvořák, H. Fibingerová, J. Jařab, R. Mezuláník, J. Presl,  
J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde,  J. Voráč 
Omluveni: J. Brandejs, D. Makrlíková, P. Uhl,  
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, V. Vocetková, J. Boháček 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2007 
• Správní a soudní řízení 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 130/13/08: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (8:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 131/13/08: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a I. Satrapa a 
pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. (8:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 132/13/08: 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)  
 

4) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2007 
Usnesení č. 133/13/08: Rada schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2007. 
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. 8. 2008 předsedovi PSP ČR. 
(9:0:0) 
 

5) Soudní a správní řízení 
Usnesení č. 134/13/08: Rada bere na vědomí informaci GŘ o správních a soudních řízeních, 
vedených ČT  za období prvního pololetí 2008. (12:0:0) 
Usnesení č. 135/13/08: Rada žádá GŘ, aby v další zprávě o správních a soudních řízeních 
informoval radu podrobně o všech přijatých opatřeních, týkajících se objektivity a vyváženosti ve 
vysílání a dodržování § 32 zák. č. 231/2001 Sb., - ohrožení fyzického, psychického a mravního 
vývoje dětí a mladistvých, a jejich efektivitě. (10:1:1) 
 

6) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 136/13/08: Rada bere na vědomí zápis č. 12 ze dne 19. 8. 2008 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (12:0:0) 
Usnesení č. 137/13/08: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s Dodatkem č.  2 ke smlouvě o nájmu 
pozemků č. 610-1-D2-00 s Czech Digital Group a.s., sjednaný na dobu určitou od 28. 4. 2008 do 
30. 11. 2008. Předmětem nájmu je dočasné užívání části pozemku (28,60 m2) č. parc. 1187/7, 
který je výhradně majetkem pronajímatele a nachází se za objektem zpravodajství ČT v Praze 4, 



Kavčí hory, a to za účelem umístění mobilní uplinkové satelitní stanice vč. připojení na 
elektrickou energii. Cena 25.382 Kč bez DPH. Nájemní smlouva je v souladu s RGŘ č. 16/2007. 
Usnesení č. 138/13/08: Rada ČT na základě § 8 odst. 1 písmeno b) zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, v platném znění, schvaluje Účetní závěrku a Přehled pohledávek a závazků České 
televize za rok 2007. (12:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 139/13/08: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 

 
9) Různé 

a) Rada obdržela pozvání od Rady STV na společné setkání rad a dozorčích komisí, které se má 
uskutečnit ve dnech 26. - 28.9. 2008 ve Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách.  

 
b) Předběžný program 14. jednání Rady ČT, které se uskuteční 10. září 2008 od 13.00 hodin 

v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů 
• Vymáhání televizních poplatků 
• Informace GŘ 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 

 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová, I. Satrapa 
 
 
 



Příloha č. 1 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 27. 8. 2008 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 27. 8. 2008 

363 23.4.2008 

J.Vašek, 
V.Petrovič, 
J.Zedníček 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
31.3.2008 VO 24.4.2008 11.6.2008 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

542 14.8.2008 Z.Pokorná 

stížnost na výzvu k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

543 14.8.2008 M.Žampachová 

stížnost na výzvu k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

544 18.8.2008 Z.Kocourek 

stížnost na výzvu k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

545 18.8.2008 L.Fremunt 

stížnost na výzvu k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

547 19.8.2008 M.Žídková 

stížnost na výzvu k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

549 20.8.2008 M.Laun 

stížnost na výzvu k 
zaplacení dlužných tv 
poplatků       odpověď RČT 

546 18.8.2008 Z.Palová 

RČT na vědomí, stížnost 
na výzvu k zaplacení 
dlužných tv poplatků       na vědomí 

548 18.8.2008 R.Kula 

RČT na vědomí, stížnost 
na výzvu k zaplacení 
dlužných tv poplatků       na vědomí 

550 20.8.2008 Y.Marvalová 

RČT na vědomí, stížnost 
na výzvu k zaplacení 
dlužných tv poplatků       na vědomí 

551 21.8.2008 V.Hrabětová 

RČT na vědomí, stížnost 
na výzvu k zaplacení 
dlužných tv poplatků       na vědomí 

554 25.8.2008 J.Boubín 

RČT na vědomí, stížnost 
na výzvu k zaplacení 
dlužných tv poplatků       na vědomí 

552 19.8.2008 
M.Bednář,CZECH 
RADAR a.s. 

RČT na vědomí, stížnost 
na pořad "Reportéři ČT"z 
11.8.2008 VO     na vědomí 

553 19.8.2008 M.Zavřelová 
poděkování za pořad 
"Chcete mě?"       na vědomí 



                               

                             
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření           

401 30.5.2008 

V.Koval, 
právní zástupce 
mandanta 
statutárního města 
Chomutov 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
26.4.2008 VO 2.6.2008 17.7.2008   

412 10.6.2008 
B.Milar, Liberix, 
o.p.s. 

stížnost na nevyváženost 
informací ve 
zpravodajství, 
informování o událostech 
z oblasti výpočetní 
techniky ve dench 19.-
25.5.2008 VO 11.6.2008     

431 20.6.2008 A.Havlín 

stížnost na pořad 
"Události"z 12. a 
14.6.2008 VO 23.6.2008     

473 16.7.2008 J.Truhlář 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008     

475 17.7.2008 M.Hronek 

protest proti vysílání 
drastických ukázek z 
filmu Bathory v 
době,kdy vysílání sledují 
děti   1.8.2008     

484 21.7.2008 V.Žák, RRTV 
postoupení stížností na 
 zpravodajství VO 1.8.2008     

487 23.7.2008 
H.Štěpánková, 
ÚOOÚ 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT"ze 
7.7.2008 VO 1.8.2008     

490 28.7.2008 B.Chasák 

stížnost na nevyváženost 
 zpravodajských a 
publicistických pořadů VO 1.8.2008     

491 30.7.2008 E.Řezáčová 
stížnost na reportéry 
 pořadu "Reportéři ČT"   1.8.2008     

492 30.7.2008 A.Housková stížnost na D.Havlíka   1.8.2008     
 


