
Zápis z 10. jednání Rady České televize dne 8. 6.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, M. Horálek, Z. Hůlová, J. Prokeš, J. Presl, J. Šilerová,  
P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: B. Fanta 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, V. Karmazín, F. Lambert 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Statut ČT 
• Činnost DK 
• TS Brno – stav realizace manažerského záměru – plnění usnesení č. 64/04/05 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 – příprava 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 151/10/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (8:0:0)  
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 152/10/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení D. Dvořák a M. Horálek a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (8:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 153/10/05: Rada bere na vědomí informace B. Fanty o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (14:0:0) 
 

4) Statut ČT 
Usnesení č. 154/10/05: Rada schvaluje na návrh GŘ Statut České televize s účinností 
od 8.6.2005.(10:0:0) 

 
5) Činnost Dozorčí komise Rady ČT 

K dotazu člena rady P. Uhla, týkající se ustanovení § 7 odst. 2 zákona o ČT „Rada je způsobilá se 
usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li přítomen předseda Rady nebo 
některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných 
členů, s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e), f), g), j), k) a l), která přijímá 
nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů…“ uvádí místopředseda B. Fanta, že „všech svých 
členů“ znamená 15 členů rady a nikoliv 10, jak uvádí P. Uhl.  
Usnesení č. 155/10/05:Rada bere na vědomí zápis z 9. jednání Dozorčí komise Rady České 
televize dne 31.5.2005. (10:0:0) 
Usnesení č. 156/10/05: Rada bere na vědomí aktualizovaný Jednací řád Dozorčí komise Rady 
České televize. (10:0:0) 
Usnesení č. 157/10/05: Rada obdržela na základě § 8 odst. 1k) zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení č. 133/09/05 dopracovaný návrh 
Kontrolního řádu Dozorčí komise. Rada schvaluje Kontrolní řád Dozorčí komise Rady ČT ve 
znění navrženém B. Fantou. (10:0:0) 
Usnesení č. 158/10/05: Rada žádá DK, aby dopracovala rámcový metodický postup naplňování 
§8 odst. 1b) zákona o ČT  na jednání do 31.8.2005. (10:0:0) 
 
 



6) TS Brno – stav realizace manažerského záměru – plnění usnesení č. 64/04/05 
Usnesení č. 159/10/05: Rada konstatuje, že obdržela v požadovaném termínu materiál, týkající se 
realizace manažerského záměru v TS Brno. Rada bere tento materiál na vědomí. Rada dále žádá 
GŘ, aby jí předložil obdobný materiál v termínu do 16.1.2006.  (9:0:1) 

 
7) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 – příprava 

Usnesení č. 160/10/05: Rada vyslechla informace M. Horálka o přípravě Výroční zprávy o 
hospodaření České televize v roce 2004. Rada žádá GŘ, aby jí předložil strukturu výroční zprávy 
v termínu do 17.6.2005. Členové rady dodají písemné připomínky na sekretariát rady tak, aby se 
na příštím jednání tato struktura schválila. 

- Zpráva by měla obsáhnout zejména výsledky prvního roku „Programu změn, zvýšení 
výnosů a snížení nákladů“. 

- Součástí zprávy by měla být rovněž informace o výsledcích a systému hmotné 
zainteresovanosti zavedeného od 1.7.2004. 

- Zpráva by měla obsáhnout podrobnější porovnání hospodářských výsledků podle 
původní metodiky účtování a podle nové a zdůvodnění rozdílů tak, aby byl 
nezpochybnitelný skutečný hospodářský výsledek 

- Zpráva by měla zdůvodnit metodické změny a postupy připravené k realizaci v roce 
2005. 

- Ve zprávě musí být  zohledněny všechny změny zákona č. 483/1991 Sb. o ČT, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Rada v této záležitosti jmenuje pracovní skupinu ve složení B. Fanta, M. Horálek a J. Presl, která 
zpracuje připomínky členů rady a projedná je s GŘ do 1.7.2005.  
Rada ukládá pracovní skupině, aby ve spolupráci s generálním ředitelem a dozorčí komisí 
předložila do 3. 8. 2005 1. verzi Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2004 radě k 
projednání.  
(9:0:1) 
 

8) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 161/10/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené P. Uhlem, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

9) Různé 
a) Pořady pro menšiny 

Usnesení č. 162/10/05: Rada na základě usnesení č. 137/09/05 obdržela požadovaný materiál 
Odezva na vysílání pro menšiny a bere jej na vědomí. (10:0:0) 

b) Předběžný program 11. jednání Rady, které se uskuteční 22. 6. 2005 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

• Zahájení, kontrola zápisů 
• Činnost DK  
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004  
• Podněty a stížnosti (P. Uhl, Z. Hůlová, J. Voráč, příp. další) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 
 

                                                                       Bohumil Fanta 
                      místopředseda Rady ČT 
 

Přílohy:  
1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Přehled došlé pošty 

 
Ověřovatelé zápisu: D. Dvořák a M. Horálek 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 8.6. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     
datum předání 

datum doručení  

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 8. 6. 2005 

85 2.3.2005 A.Zejda 

stížnost na 
poskytování  
neúplných a 
zmanipulovaných 
informací při 
soutěži Největší 
Čech 24.3.2005 2.6.2005 odpověď dle návrhu GŘ

175 16.5.2005 T.Fischerová 

žádost o 
zodpovězení  
otázek k 
vymáhání 
dlužných 
poplatků 19.5.2005 24.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

164 5.5.2005 F. a A.Kučkovi 

protest proti 
násilí 
 v pořadech ČT     odpověď dle návrhu rad

165 5.5.2005 H.Pikl 

vysílání 
motocyklových 
závodů Grand 
Prix     GŘ k vyřízení 

166 11.5.2005 J.Brožová 
vysílací čas 
ekolog.pořadů     GŘ k vyřízení 

167 13.5.2005 I.Rottenberg 

stížnost na 
umístění reklam 
v nevhodném 
místě programu     GŘ k vyřízení 

177 16.5.2005 J.Skřivánek 

stížnost na pořad 
"Jakou řečí mluví 
Pánbůh" z 
10.8.2004     odpověď dle návrhu rad

                                                Stížnosti předané GŘ k vyjádření         

9 3.1.2005 I. Brezina 

stížnost na pořad 
"Hádaní 
o přírodě" z 
5.10.2003 a 
"Nedej se" z 
16.11.2004 

28.1.2005 
předáno 
Etickému 
panelu     

25 14.1.2005 L.Peláková 

stížnost na pořad 
"Hádaní 
o přírodě" z 
4.1.2005 10.2.2005 2.3.2005 

10.3.2005 předáno  
Etickému panelu k 
posouzení 

84 24.2.2005 
S.Trykar, 
Autoklub Bohemia Assistence 

stížnost na 
reportáže  
v pořadu 
"Události" z 8.1. 
a 19.1.2005 24.3.2005 2.6.2005 

9.6.2005 požádáno o  
doplnění dle č.j.143 



168 13.5.2005 J.Petržilková 

stížnost na 
vysílání ČT  
dne 9.5.05 - 
přenos oslav 
ukončení 
2.sv.války 19.5.2005     

169 16.5.2005 P.Černý 

stížnost na 
reklamu před 
Večerníčkem 19.5.2005     

170 16.5.2005 M.Palán 

stížnost na 
informování o 
závodě Gumball 
3000 19.5.2005     

173 16.5.2005 S.Libovický 

stížnost na 
"Události" z 
9.5.2005 19.5.2005     

174 16.5.2005 Z.Pražák 

stížnost na pořad  
"Report" z 
19.4.2005 19.5.2005     

176   
Stížnosti na způsob vymáhání 
dlužných poplatků   19.5.2005     

199 17.5.2005 
Okresní výkonný 
 výbor ČSSD 

stížnost na 
odpověď 
M.Petrova, 
"Události" z 
19.3.2005 9.6.2005     

 



 
Příloha č. 2 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 18. 5. DO 8. 6. 2005 
 

1. Pavel Šmidrkal – ke stížnosti č.j. 125 na pořad „Reportéři ČT“ z 13.12.2004 č.j. 190 
k č.j. 125 

2. Václav Pacík a Miluše Pacíková – nesouhlas s odpovědí č.j. 44, stížnost na pořad 
„Za zdí“ z 10.1.2005 

č.j. 191 
k č.j. 44 

3. Josef Gemela, Alphaduct, a.s. – stížnost na pořad „Černé ovce“ z 26.4.2005 č.j. 192 
4. Oldřich Burger – dotaz na DVB-T č.j. 193 
5. Radomír Silber – stížnost na pořad „Game Page“ z 21.5.2005 č.j. 194 
6. Vladimír Hendrych – stížnost na pořad „Bez obalu“ z 29.5.2005 č.j. 195 
7. Ondřej Bartoš – pořad „Podnikatelský servis“ č.j. 196 
8. Libor Makrlík, Martin Hladík, APRO, spol. s r.o. – stížnost na pořad „Černé ovce“ 

z 10.5.2005 
č.j. 197 

9. Zdeněk Čermák – stížnost na pořad „Manéž Bolka Polívky“ z 28.5.2005 č.j. 198 
10. Milan Topinka – žádost o prošetření a nápravu nevhodného chování ČT k 

poplatníkům 
č.j. 201 

 
 


