
 
Zápis z 22. jednání Rady České televize dne 15. 12. 2004 

 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, J. 
Mrzena, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová, P. Uhl  a J. Voráč 
Omluveni:  J. Šilerová, B. Fanta 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák, K. Taberyová 
 
Program jednání:   

 Zahájení, volba návrhové komise 
 Správní a soudní řízení – plnění usnesení č. 288/20/04  
 Vývoj počtu zaměstnanců – plnění usnesení č. 273/19/04  
 Příprava Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2004  
 Rozpočet ČT na rok 2005 
 Činnost Dozorčí komise Rady ČT 
 Člověk v tísni  
 Podněty a stížnosti 
 Různé  
 Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 303/22/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 304/22/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a L. Miler pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 305/22/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 
 

4) Správní a soudní řízení – plnění usnesení č. 288/20/04 
Usnesení č. 306/22/04: Rada ČT: 
- bere na vědomí materiál GŘ ze dne 23.11. 2004, obsahující informace o systémovém přístupu 

ČT k vydaným upozorněním na porušení zákona ze strany Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání (RRTV) a považuje tímto svá usn. č. 260/18/04 a č. 288/20/04 za naplněná; 

- žádá GŘ o předložení souhrnné písemné informace o správních a soudních řízeních, vedených 
s ČT a ČT za 1.pololetí 2005; 

- žádá GŘ, aby při novelizaci příslušného RGŘ o sponzorování pořadů minimalizoval rizika 
plynoucí z této formy komerční komunikace pro ČT. 

 (13:0:0) 
 
5) Vývoj počtu zaměstnanců – plnění usnesení č. 273/19/04 

Usnesení č. 307/22/04: Rada ČT kladně hodnotí nastoupení restrukturalizačního postupu a vývoj 
ve snížení zaměstnanosti. Informace je věcná, v potřebném členění uvádí zrušení pracovních míst, 
ukončení termínovaných pracovní poměrů, atp. 
 
Plán na rok 2005 počítá se snížením o dalších zhruba 100 zaměstnanců (v průměrných 
přepočtených počtech), tj, ve srovnání s koncem roku 2003 o celkem cca 300 zaměstnanců. 
 
Rada ČT připomíná, že při restrukturalizaci zaměstnanosti je potřebné zvýraznit kvalifikační a 
výkonnostní stránku, nacházet řešení i prostřednictvím flexibility pracovních režimů. (12:0:0) 

 



6) Příprava Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2004 
Usnesení č. 308/22/04: Rada vyslechla informace předsedy o přípravě Výroční zprávy o činnosti 
ČT v roce 2004. Rada stanovila v této záležitosti pracovní skupinu ve složení J. Mrzena, B. Fanta 
a P. Uhl. Rada současně bere na vědomí informaci generálního ředitele o pověření N. Savického 
vypracováním podkladů k Výroční zprávě o činnosti ČT v roce 2004. Členové rady předloží 
případné písemné připomínky k předložené osnově Výroční zprávy v termínu do 7.1.2005 na 
sekretariát rady. Rada ukládá pracovní skupině, aby předložila radě k jejímu jednání dne 
12.1.2005  osnovu Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2004 ke schválení. (12:0:0) 
 

7) Rozpočet ČT na rok 2005 
Usnesení č. 309/22/04: Rada konstatuje, že obdržela návrh rozpočtu ČT na rok 2005. Rada 
pověřuje pracovní skupinu ve složení J. Mrzena, M. Horálek a J.Prokeš, aby po projednání v DK 
předložila do 10.1. 2005 návrh usnesení. (12:0:0) 

 
8) Činnost Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 310/22/04: Rada bere na vědomí zápisy z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize č. 9 ze 14.9., č. 10 z  29.9., č. 11 z 26..10., č. 12 z 25.11. a č. 13 ze 7.12.2004. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 311/22/04: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady České 
televize za III. čtvrtletí 2004. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 312/22/04: Rada ukládá DK, aby zpracovala záměr své činnosti na rok 2005  
v termínu do 20.1.2005. (12:0:0) 
 

9) Člověk v tísni 
Usnesení č. 313/22/04: Rada po projednání v DK žádá GŘ: 
- aby ČT ještě v r. 2004 vypověděla darovací smlouvu na dobu neurčitou (výpovědní lhůta je 12 

měsíců) a nadále s účinností od 1.1.2006 uzavírala roční darovací smlouvy se stanovením 
účelu, k němuž mají být darované prostředky užívány, 

- aby ČT ve vlastním účetnictví prokázala, že darované prostředky jsou vytvářeny vlastní 
podnikatelskou činností ČT. 

Rada ukládá DK, aby prověřila plnění tohoto usnesení a předložila příslušnou informaci radě 
v lednu 2005. (12:0:0) 
 

10) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 314/22/04: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené Z. Hůlovou, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). 
(11:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 

 
12) Různé 

a) Etický panel 
Usnesení č. 315/22/04: Rada žádá Etický panel v souladu s článkem 6.1. jeho Jednacího řádu o 
usnesení k pořadu „Budování státu“ ze dne 11.11.2004, ve smyslu  naplňování Kodexu ČT. 
(6:1:3:) 
 
b) Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 316/22/04: Rada v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas se směnou pozemků mezi ČT a Městem Pec pod Sněžkou 
ve smyslu navržené směnné smlouvy, viz příloha.  (11:0:0) 
 
c) Rada vyslovila poděkování svému předsedovi za výkon své funkce. 
d) 12.1.2005 od 10.00 hod se uskuteční seminář na téma Rozpočet ČT na r. 2005 
e) Předběžný program 1. jednání rady v roce 2005, které se uskuteční 12. 1. 2005 od 13.00 hod 

v Café Restaurantu na Kavčích horách: 



• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2004 (J. Mrzena, B. Fanta) 
• Rozpočet ČT na rok 2005 
• Podněty a stížnosti (P. Uhl, J. Voráč,  Z. Hůlová) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Ing. Jan Mrzena 
                        předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přílohy:  

1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Přehled došlé pošty 
3) Směnná smlouva 
 
 
 



 
Ověřovatelé zápisu: M. Badal a L. Miler 
 
Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 15.12. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ 

k vyjádření  
datum 

předání 
datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 15. 12. 2004 

469 25.11.2004 M.Korec 
stížnost na "Události" z 
31.10.2004     GŘ k vyřízení 

471 1.12.2004 

Úřad pro ochranu 
hospodářské  
soutěže 

stížnost společnosti 
CASINO KARTÁČ 
Group     GŘ k vyřízení 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

419 7.10.2004 J.Duchoslav 
stížnost na reportáže 
V.Weinera 2.12.2004     

438 20.10.2004 V.Macek 
stížnost na pořad 
"Letem světem" 2.12.2004     

439 20.10.2004 J.Dvořák 

stížnost na zpravodajství 
- doplňovací volby do  
Senátu 2.12.2004     

440 21.10.2004 J.Říha 

žádost o prověření 
divácké 
ankety v pořadu 
"Události, 
komentáře" z 
13.10.2004 2.12.2004     

441 22.10.2004 H.Padevětová 

stížnost na pořad 
"Letem 
světem" 2.12.2004     

443 26.10.2004 M.Vladyka 

stížnost na pořad 
"Letem  
světem" 2.12.2004     

444 26.10.2004 J.Bernatiková 

stížnost na pořad 
"Letem 
světem" 2.12.2004     

445 1.11.2004 M.Šváb 

stížnost na pořad 
"Dobré  
ráno s ČT" 2.12.2004     

446 1.11.2004 I.Žďárská 

stížnost na pořad 
"Dobré  
ráno s ČT" 2.12.2004     

450 2.11.2004 O.Humeniuk 

stížnost na nevyřízení  
dopisu GŘ z 21.8.04, 
pořad 
"Klekánice" 2.12.2004     

451 2.11.2004 M.Hoss Czech link 2.12.2004     

455 3.11.2004 M.Zikmund 
stížnost na programovou 
skladbu dne 3.11.2004 2.12.2004     



457 8.11.2004 J.Fibinger 

stížnost na pořad 
"Letem  
světem" 2.12.2004     

458 10.11.2004 A.Benda 

stížnost na pořad "Večer 
písní K.Kryla pro český 
národ" ze 7.11.2004 2.12.2004     

459 11.11.2004 S.Hošek 

stížnost na pořad 
"Islám-      
ohnisko války" 2.12.2004     

461 12.11.2004 M.Čejková, J.Ruml 

převedení dramaturgie a 
produkce náboženských 
pořadů do TS Brno 2.12.2004     

 
Příloha č. 2 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 1. 12. DO 15.12. 2004 
 

1. ARAS – radě na vědomí, stížnost na střet zájmů – vysílání seriálu „Ledová aréna“ č.j. 476 
2. Jaroslav Valášek – stížnost na řešení stížnosti Z. Schwarze na pořad „Reportéři ČT“ 

(č.j. 424) 
č.j. 477 

3. Jindřich Šenekl – poznámka k připravovanému pořadu „Největší Čech“ č.j. 478 
4. J. S. Foltýn – pořad „Noc s Andělem“ č.j. 479 
5. M. Tomášek – stížnost na zpravodajství ČT č.j. 480 
6. Gwendolyn Albert – stížnost na pořad „Za zdí“ z 29.11.2004 č.j. 481 
7. E. Vlček – zpravodajství ČT č.j. 482 
8. Koláček – stížnost na pořad „Přízraky mezi námi“ č.j. 483 

 



 
Příloha č. 3 

 

Směnná smlouva 
 
Smluvní strany: 
 
Město Pec pod Sněžkou 
Pec pod Sněžkou 230, 542 21  Pec pod Sněžkou 
IČ: 00278181 
Zastoupené: Alanem Tomáškem, starostou 
 (dále jen Město) 
 
a 

Česká televize  
Kavčí hory,140 70 Praha 4 
IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Zastoupena: Mgr. Jiřím Janečkem, generálním ředitelem 
Zřízena zákonem č. 483/1991 Sb. Nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
 (dále jen ČT) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 611 a násl. občanského zákoníku v platném znění tuto  
 

s m ě n n o u    s m l o u v u : 
 
I. 
1) Město prohlašuje, že je výhradním vlastníkem pozemků v obci Pec pod Sněžkou, kat. území Velká 
Úpa I, označených jako: 

- pozemková parcela p.č. 601/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2, 
- pozemková parcela p.č. 601/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 569 m2. 

Tyto nemovitosti jsou pro obec Pec pod Sněžkou a k.ú. Velká Úpa I zapsány na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro KK, KP Trutnov .  
 
2) Předmětem směné smlouvy na straně Města jsou:  

- pozemek označený jako pozemková parcela p.č. 601/2 – ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 73 m2, 

- část pozemku označeného jako pozemková parcela p.č. 601/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace – díl „a“ o výměře 81 m2, 

vše v obci Pec pod Sněžkou a k.ú. Velká Úpa I.    
 
Díl „a“ byl z výše uvedeného pozemku označeného jako pozemková parcela p.č. 601/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace oddělen geometrickým plánem č. 177-118/2004, který vyhotovil Alois 
Havrda, Náchodská 350, 541 01 Trutnov, a spolu s pozemkem p.č. 601/2 – ostatní plocha, jiná plocha 



byl přisloužen do pozemku označeného jako pozemková parcela p.č. 231/1 – ostatní plocha, jiná 
plocha, který je ve vlastnictví ČT. 
II. 
1) ČT prohlašuje, že je výhradním vlastníkem pozemků v obci Pec pod Sněžkou, kat. území Velká 
Úpa I, označených jako: 

- pozemková parcela p.č. 231/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 127 m2, 
- pozemková parcela p.č. 231/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3146 m2, 
- stavební parcela st.p.č. -225 – zastavěná plocha, objekt dopravy o výměře 14 m2. 

Tyto nemovitosti jsou pro obec Pec pod Sněžkou a k.ú. Velká Úpa I zapsány na LV č. 89 u 
Katastrálního úřadu pro KK, KP Trutnov .  
 
2) Předmětem směnné smlouvy na straně ČT je pozemek označený jako pozemková parcela p.č. 
231/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 154 m2 v obci Pec pod Sněžkou a k.ú. Velká 
Úpa I.    
 
Tento pozemek vznikl na základě geometrického plánu č. 177-118/2004 sloučením pozemku 
označeného jako stavební parcela st.p.č. -225 o výměře 14 m2 a částí pozemků označených jako 
pozemkové parcely p.č. 231/2 a 231/1 (díly „d“ a „e“) o výměrách 62 m2, resp. 78 m2, vše v k.ú. Velká 
Úpa I. 
Geometrický plán č. 177-118/2004 je nedílnou součástí této smlouvy.  
III. 
1) Smluvní strany si pozemky, uvedené v článcích I. a II. této smlouvy směňují tak, že po uskutečnění 
směny přejdou pozemky, uvedené v čl. I. odst.2 , tj:  

- pozemek označený jako pozemková parcela p.č. 601/2 – ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 73 m2, 

- část pozemku označeného jako pozemková parcela p.č. 601/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace – díl „a“ o výměře 81 m2, vše v k.ú. Velká Úpa I,  

do vlastnictví ČT a pozemek uvedený v čl. II. odst. 2, tj. pozemek označený jako pozemková parcela 
p.č. 231/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 154 m2 přejde do vlastnictví Města. 
 
2) Rada ČT vyslovila souhlas se směnnou dne …. 
 
3) Smluvní strany se dohodly na tom, že hodnota směňovaných pozemků je stejná a žádná ze 
smluvních stran nepožaduje od druhé smluvní strany jakékoliv finanční či jiné vyrovnání. 
IV. 
1) Smluvní strany shodně prohlašují, že na jimi ke směně poskytnutých pozemcích neváznou žádné 
dluhy, věcná břemena a jiné právní povinnosti. Smluvní strany se dále vzájemně seznámily s 
faktickým stavem směňovaných pozemků dle článku III. této smlouvy.  
 
2) Smluvní strany se zavazují, že nebudou do doby zapsání práv z této smlouvy vzešlých na 
příslušném  katastrálním úřadě jakkoliv se směňovanými nemovitostmi nakládat, zastavovat je nebo 
provádět takové úkony, které by mohly druhou stranu omezit v jeho nabytém vlastnickém právu k 
nemovitostem  dle čl. III. této smlouvy.  
 
3) V případě nepravdivého prohlášení dle článku IV. odst. 1) nebo porušení závazku dle článku IV. 
odst. 2) kteroukoliv smluvní stranou má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit.  



V. 
1) Smluvní strany nabývají vlastnického práva ke směňovaným nemovitostem vkladem této smlouvy 
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro KK, KP Trutnov, na základě jeho pravomocného 
rozhodnutí, kterým vklad povoluje, a to zpětně dnem, kdy byl návrh na vklad vlastnických práv 
katastrálnímu úřadu doručen. 
 
2) Jménem obou smluvních stran podá návrh na zápis vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí 
Město; ČT s tímto postupem souhlasí.  
 
3) Město i ČT prohlašují, že uhradí polovinu všech nákladů na vyhotovení geometrického plánu č. 
177-118/2004 a že společně uhradí i poplatek katastrálnímu úřadu za vklad této smlouvy do katastru 
nemovitostí v kolcích, každý ve výši Kč 250,--.  
VI. 
1) Smluvní strany navrhují, aby Katastrální úřad v Trutnově  provedl změny v zápisech v katastru 
nemovitostí na listech vlastnictví č. 10001 a 89 pro obec Pec pod Sněžkou a katastrální území Velká 
Úpa I ve smyslu směny nemovitostí dle článku III. této smlouvy. 
VII. 
1) Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s tím, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, vyjma údajů 
osobních, nebudou před třetími osobami považovány za důvěrné a souhlasí s případným zveřejněním 
celého obsahu této smlouvy. 
 
2) Město prohlašuje, že směna nemovitostí dle článku III. této směnné smlouvy byla v souladu 
s obecním zřízením jako záměr nakládání s majetkem obce vyvěšena v době od 27.8.2004 do 
15.9.2004 na jeho úřední desce. Směna nemovitostí dle článku III. této smlouvy byla schválena 
zastupitelstvem města Pece pod Sněžkou na jeho veřejném zasedání konaném dne 12.10.2004 pod 
bodem usnesení č. 13.  
VIII. 
1) Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, 4 vyhotovení budou použita k řízení o zápis vkladu na 
Katastrálním úřadu pro KK, KP Trutnov, po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 
 
2) Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tato smlouva je 
projevem jejich svobodné a vážné vůle, pokládají ji za určitou a srozumitelnou a na znamení souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 
 
 
V Peci pod Sněžkou dne ....................................... 
 
 
          _______________________________                   _______________________________ 
    Město Pec pod Sněžkou             Česká televize 
                        Alan Tomášek           Mgr. Jiří Janeček 
 
 

 


