
Zápis z 12. jednání Rady České televize dne 10. 8.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, J.Presl, 
J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Badal, M. Horálek 
Hosté: J. Janeček 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Změna Jednacího řádu Rady České televize 
• Volba vedení Rady České televize 
• Majetkové záležitosti – TS Ostrava 
• Novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích 
• Odměna generálního ředitele  za rok 2004 a za I. pololetí 2005 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004  
• Etický panel 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 177/12/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 178/12/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení  B. Fanta a Z. Hůlová pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 179/11/05: Rada bere na vědomí informace M. Badal o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:1) 

 
4) Změna Jednacího řádu Rady České televize 

Usnesení č. 180/12/05:  
1. Ustanovení článku 3 odstavce 1 a 2 jednacího řádu Rady ČT zní: 
Předsedu volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
Předsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se přečíslují na 3 až 7.  
 
2. Ustanovení článku 4 odstavce 1 a 2 jednacího řádu Rady ČT zní: 
Místopředsedy volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
Místopředsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
 (10:0:3) 
Usnesení č. 181/12/05: Rada souhlasí s doplněním ustanovení článku 4, kde se doplní bod 2 ve 
znění: 
Místopředsedové jsou voleni na funkční období dvou let, a to i opětovně. 
Dosavadní odstavce se přečíslují. 

 (13:0:0) 
 

5) Volba vedení Rady České televize 
Usnesení č. 182/12/05:  Rada souhlasí se zněním postupu při volbě předsedy a místopředsedů 
Rady České televize takto:    



Volba předsedy: 
 Nominace kandidátů 
o Všichni členové Rady obdrží písemný seznam členů.  
o Každý člen může nominovat max. dva členy, a to tak, že v seznamu označí nejvýše dvě jména 

(křížkem), a volební lístek vhodí do volební urny. 
o Volební komise sestaví seznam kandidátů.   
o Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě. Kandidáti mají právo na vystoupení  
 v délce max. 3 min. před vlastní volbou v abecedním pořadí. 
 
1. kolo volby (postupové kolo)  
o Uskuteční se jen v případě, že počet kandidátů bude vyšší než dva. Při počtu nižším se hned 

přechází do 2. kola. 
o Každý člen obdrží písemný seznam kandidátů. 
o Každý člen označí v seznamu kandidáta/kandidáty, jemuž/jimž dává hlas, a volební lístek 

vhodí do volební urny. 
o Každý člen má právo 2 hlasů  
 
o Do druhého kola postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.  
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  za 

podmínky, že dvě postupová místa nejsou již obsazena kandidáty s vyšším počtem hlasů.  
 
2. 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 předsedou. 
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů do 3. kola volby. 
o Při rovnosti hlasů postupují do 3. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 
o Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 3. kola rovněž všichni  za 

podmínky, že dvě postupová místa nejsou již obsazena kandidáty s vyšším počtem hlasů.  
 

3. kolo volby: 
o Hlasuje se dle stejného systému jako ve 2. 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 (zasedání rady) se volba opakuje maximálně dvakrát. 
o Další volba se eventuálně uskuteční na nejbližším zasedání rady. 
 
 Volba místopředsedů Rady: 
 
- Použije se stejný postup jako při volbě předsedy. (Nebude vystoupení kandidátů.) 
- V případě, že jeden kandidát v postupovém kole dostane dostatečný počet hlasů, stává se 

místopředsedou 
- Na rozdíl od volby předsedy bude do nominačního kola hlasování zařazeno maximálně 6 

kandidátů, do 1. kola hlasování budou zařazeni maximálně 4 kandidáti s nejvyšším počtem 
hlasů.   

(13:0:0) 
 
Usnesení č. 183/12/05:  Rada jmenovala volební komisi ve složení B. Fanta, J. Šilerová a J.Presl 
Volba předsedy 



V nominaci na předsedu Rady ČT dostali tito členové hlasy: 
M. Badal            4 
J. Baumruk             2 
M. Horálek             7 
Z. Hůlová               1 
J. Prokeš                1 
P. Uhl                    1 
J. Voráč             4 
J. Baumruk, Z. Hůlová, J. Prokeš a P. Uhl nominaci odmítli.  
Do prvního kola volby postupují M. Badal, M. Horálek, J. Voráč 
 
V 1. kole volby předsedy Rady České televize dostali tito členové hlasy: 
M. Badal  4 
M. Horálek  8 
J. Voráč  4 
Do druhého kola volby vzhledem k rovnosti hlasů na druhém místě postupují M. Badal, M. 
Horálek, J. Voráč. 
 
Ve 2. kole volby předsedy Rady České televize dostali tito členové hlasy: 
M. Badal  3 
M. Horálek  7 
J. Voráč  3 
Předsedou Rady České televize byl zvolen Ing. Milan Horálek. 
 
Volba místopředsedů 
V nominaci na místopředsedy Rady České televize postoupili tito členové: 
M. Fanta  2   
M. Badal  5 
J. Baumruk  7 
H. Fibingerová 4 
Z. Hůlová  5 
J. Prokeš  8 
A. Svobodová 6 
J. Voráč  3 
B. Fanta a H. Fibingerová nominaci nepřijali 
 
Do prvního kola postupují M. Badal, J. Baumruk, Z. Hůlová, J. Prokeš, A. Svobodová, J. Voráč. 
V prvním kole hlasování dostali tito členové hlasy: 
M. Badal  4 
J. Baumruk  8 
Z. Hůlová  2 
J. Prokeš  7 
A. Svobodová 6 
J. Voráč  4 
 
Místopředsedou se stávají J. Baumruk a J.Prokeš. 
Do druhého kola volby místopředsedy postupují M. Badal, A. Svobodová a J.Voráč. 
 
Ve druhém kole volby dostali tito členové hlasy: 
M. Badal  4 
A. Svobodová 4 
J. Voráč  4 
 
Vzhledem k rovnosti hlasů se druhé kolo opakuje. 
Ve třetím kole volby dostali tito členové hlasy: 



M. Badal  4 
A. Svobodová 5 
J. Voráč  4 
Dostatečný počet hlasů neobdržel nikdo. 
 
Usnesení č. 184/12/05: Rada souhlasí s tím, aby volba třetího místopředsedy se opakovala na 
jednání 24.srpna 2005. (13:0:0) 
 

6) Majetkové záležitosti TS Ostrava 
Usnesení č. 185/12/05: Rada po projednání v DK a v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 
Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s nákupem provozní haly od VVUÚ, 
a.s. v TS Ostrava. (13:0:0) 
 

7) Odměna GŘ za rok 2004 a za I. pololetí 2005 
Usnesení č. 186/12/05: Rada po projednání přiznává generálnímu řediteli na základě informace 
vrchního ředitele F. Lamberta dle čl. 5.2. manažerské smlouvy pohyblivou složku mzdy 400.000,- 
Kč  za splnění kladného hospodářského výsledku za předchozí kalendářní rok a na základě zprávy 
auditora, který  ověřil roční účetní uzávěrku České televize s výrokem bez výhrad. 
Rada po projednání přiznává generálnímu řediteli na základě informace vrchního ředitele F. 
Lamberta a po zhodnocení ukazatelů stanovených v článku 5.2. manažerské smlouvy pohyblivou 
složku mzdy za první pololetí roku 2005 ve výši 300.000,- Kč. (11:0:2) 
 

8) Novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích 
Usnesení č. 187/12/05: Rada ČT se v posledních letech opakovaně zabývala problematikou 
financování ČT. V této souvislosti  opakovaně deklarovala potřebu vytvoření stabilního systému 
vícezdrojového financování televize veřejné služby, a to v součinnosti čtyř činitelů, navýšením 
koncesionářských poplatků, valorizací poplatků vázanou na inflaci, zachováním smíšeného 
modelu financování (reklama a další vlastní podnikatelská činnost) a zlepšením vymahatelnosti 
koncesionářských poplatků. Rada ČT konstatuje, že novela zákona ve znění schváleném oběma 
komorami PČR sice napravuje akutní finanční problém ČT (způsobený dlouholetým neřešením 
jejího financování), ale nenabízí systémové a dlouhodobé řešení do budoucnosti, neobsahuje 
valorizaci  a současně postupně zakazuje reklamu, čímž zbavuje ČT nástrojů ekonomické 
nezávislosti, a omezuje nutné podmínky pro koncipování strategického rozvoje při 
digitalizaci(10:0:3) 
Usnesení č. 188/12/05: Rada souhlasí s tím, aby předseda rady informoval o tomto stanovisku 
předsedu poslanecké sněmovny, senátu, SKSP, VVVKMT a SKSP senátu PČR. (10:0:3) 
 

9) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 
Usnesení č. 189/12/05: Rada obdržela 1. verzi Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2004 a 
ukládá pracovní skupině zapracovat náměty, které vzejdou z připomínkového řízení členů rady.  
Náměty zašlou členové rady písemně na sekretariát rady, v termínu nejpozději do 15.8.2005.  
Rada dále ukládá pracovní skupině, aby ve spolupráci s GŘ ČT a předsedou DK předložila 
závěrečnou verzi výroční zprávy po projednání v  DK radě ke schválení na jednání dne 24.8.2005. 
Rada vyslovuje uznání všem, kdo se na této zprávě podíleli.  (13:0:0) 

 
10) Etický panel – plnění usnesení č. 110/08/05 

Usnesení č. 190/12/05: Rada bere na vědomí, že GŘ předloží zprávu o fungování Etického panelu 
v termínu do 15.září t.r. (13:0:0) 
 

11) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 191/12/05: 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). 
(12:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 



12) Různé 
a) Usnesení č. 192/12/05: Rada souhlasí s tím, aby její předseda zaslal Ing. Janu Mrzenovi 

děkovný dopis s věcným darem za práci v radě v minulých letech. (12:0:0) 
b) Rada obdržela od GŘ materiál k usnesení č. 175/11/05 a dle potřeby se k němu v budoucnosti 

vrátí.  
c) Předběžný program 13. jednání Rady, které se uskuteční 24. 8. 2005 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, kontrola zápisů 
• Volba místopředsedy Rady ČT 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 (M. Horálek, B. Fanta, J. Presl) 
• Plán čerpání rozpočtu ČT na 3. čtvrtletí 2005 (L. Kozák, M. Horálek) 
• Závěrečný účet ČT za rok 2004 (M. Horálek) 
•  
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Ing. Milan Horálek 
                      předseda Rady ČT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

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

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová a B. Fanta 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 10. 8. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     
datum předání 

datum doručení  

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 10. 8. 2005 

217 9.6.2005 M.Brejla 

nereagování gř 
na 
 urgované 
dotazy 14.7.2005 26.7.2005 odpověď dle návrhu rad

234 11.7.2005 A. Zejda 

stížnost na 
pořad "Největší 
Čech"     odpověď dle návrhu rad

235 11.7.2005 J. Moravec 

stížnost na 
pořad "Reportéři 
ČT" z 6.7.2005     gř k vyřízení 

243 19.7.2005 J.Spolek 

diskriminace 
levicových 
novin v pořadu 
"Zítřejší 
noviny"     gř k vyřízení 

251 1.8.2005 J. Vašíček 

stížnost na 
profesní 
diskriminaci     gř k vyřízení 

252 1.8.2005 M. Hrušková 

programové 
náměty pro 
výročí umělců     předáno gř 

253 22.7.2005 P. Kozák 

iniciace 
poradního sboru 
pro 
kultorologické 
aspekty 
sexuality     odpověď dle návrhu rad

256 26.7.2005 P.Šmidrkal 

reakce na 
odpověď RČT 
č.j.125     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 

225 27.6.2005 A.Háva stížnost na ČT 14.7.2005     

246 25.7.2005 
S.Kubín, 
Diecézní rada CČSH 

stížnost na 
pořad  
"Reportéři ČT" 
z 11.7.2005 11.8.2005     

247 25.7.2005 
NOO CČSH  
Rudolfov 

stížnost na 
pořad  
"Reportéři ČT" 
z 11.7.2005 11.8.2005     



254 1.8.2005 
M.Hoření, 
 ÚV KSČM 

stížnost na 
pořad  
"Reportéři ČT" 
z 25.7.2005 11.8.2005     

242 18.7.2005 D.Rýdlová 

stížnost na 
pořad 
 "Reportéři ČT" 
z 18.7.2005 11.8.2005     



 
Příloha č. 2 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 1. 8. DO 10. 8. 2005 
 

1. Václav Rychnovský – objektivita ve vysílání ČT č.j. 262 
2. Vladimír Hendrych – reakce na odpověď RČT č.j. 215                             (pořad 

„Největší Čech“ 
č.j. 26   
k č.j. 215 

3. Radomír Silber – reakce na odpověď RČT č.j. 194 (pořad „Game Page“) č.j. 264  
k č.j. 194 

 
 
 
 
 
 


