
Zápis ze 17. jednání Rady České televize dne 16. 11.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Hůlová, J.Presl, 
J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová,  P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni: M. Horálek 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, Z. Šámal  
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů   
• Informace o experimentálním provozu ČT24 za období do 30.9.2005 
• Zpráva o jednání Dozorčí komise a majetkové záležitosti 
• Podněty a stížnosti 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1)  Schválení programu jednání 
Usnesení č. 261/17/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 262/17/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení B. Fanta a D. Dvořák   a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 263/17/05: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání rady. (9:1:3) 
 

4) Informace o experimentálním provozu ČT24 za období do 30.9.2005 
Usnesení č. 264/17/05: Rada bere na vědomí předložený materiál k experimentálnímu provozu 
ČT24 za období do 30. 9. 2005 a doporučuje: 
- Přejít z experimentálního vysílání na vysílání řádné, jakmile to umožní technické možnosti 

ČT. 
- Naplňovat veřejnoprávní občanskou službu divákům a soustředit se na další zkvalitňování 

obsahové a programové nabídky zpravodajského kanálu a dodržování všech náležitostí 
vyplývajících z legislativy, z Kodexu ČT a další platných norem. 

- Pracovat na přípravě a zvyšování kvalifikace lidských zdrojů s cílem eliminace chyb ve 
vysílání. 

- Využívat digitálních technologií výroby a vysílání s cílem zvýšení kvality a rozsahu 
programové nabídky. Usilovat o dosažení maximální efektivity práce a racionalizace nákladů. 

- Využívat programové nabídky ČT24 a možností kontinuálního zpravodajského vysílání i pro 
vysílání analogových kanálů ČT zejména v případech, kdy vzájemná synergie slouží ke 
kvalitnějšímu naplňování veřejné služby (např. v intencích volebního roku 2006). 

- Využít možností vysílání ČT24 jako prvního kanálu v ČR koncipovaného pro digitální 
vysílání pro experimentální rozvoj nabídky a služeb spojených s digitálním vysíláním a pro 
experimentální rozvoj a uplatnění programových derivátů (např. poskytování obrazového 
zpravodajství pro internet, vysílání poskytované mobilním operátorům, služby WAP, MMS 
atd.). 

Dále doporučuje řediteli zpravodajství předložit Radě informaci o plnění usnesení k 1. 4. 2006. 
(13:0:0) 
 
 



5) Zpráva o jednání Dozorčí komise a majetkové záležitosti 
Usnesení č. 265/17/05: Rada bere na vědomí zápis Dozorčí komise Rady České televize č. 16 ze 
dne 8. 11. 2005. (13:0:0)  
Usnesení č. 266/17/05: Rada po projednání v DK bere na vědomí Zprávu o činnosti ÚKVA za I. 
pololetí 2005. Rada žádá GŘ o harmonogram opatření na základě auditního šetření č. 4 
(vyhodnocení systému interních předpisů ČT z hlediska jejich vzájemné souvztažnosti a formální 
správnosti s cílem odstranit nejasnosti jejich výkladu). (13:0:0) 
Usnesení č. 267/17/05: 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 prodejem pozemků Společenství 
vlastníků jednotek Na Hřebenkách II. čp.1152 (katastrální území Podolí, číslo parcelní 994/1 o 
výměře 41m2, číslo parcelní 972/17 o výměře 424m2 ,číslo parcelní 972/23 o výměře 20m2, číslo 
parcelní 972/5 o výměře 15m2,číslo parcelní 994/5 o výměře 37m2 ) za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem znalce, jehož určí ČT. Rada ČT žádá GŘ, aby jí podal podrobnou informaci 
o stavu prodeje pozemků do 31.1.2006. (13:0:0) 
Usnesení č. 268/17/05: 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 poskytnutím pozemků v katastrálním 
území Podolí (dle přílohy č. 2 Zápisu DK) k bezplatnému užívání Městské části Praha 4 na dobu 
určitou (minimálně 10 let) s podmínkou, že provozuschopnost tohoto areálu zajistí svými 
prostředky MČ Praha 4. (13:0:0) 
Usnesení č. 269/17/05: 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 navrženým prodejem, resp. koupí 
pozemků v katastrálním území Podolí (dle přílohy č. 3 Zápisu DK) a to za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem znalce, jehož určí ČT. Rada ČT žádá GŘ, aby jí podal podrobnou informaci 
o stavu prodeje pozemků do 31.1.2006. (13:0:0) 
 

6) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 270/17/05: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:1) 
 

7) Různé 
a) Usnesení č. 271/17/05: Rada bere na vědomí návrh interního předpisu, týkající se náhrad 

cestovného a souhlasí s jeho zveřejněním. (11:0:2)   
b) Mediální konference Budoucnost elektronických médií veřejné služby v digitální éře, 25. – 

26.11.2005. Za Radu ČT se zúčastní D. Dvořák, Z. Hůlová a A. Svobodová. 
c) Dne 18.1.2006 se koná Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 
d) Dne 21.11.2005 se koná 44. Čtvrtletník FITESu. 
e) Usnesení č. 272/17/05: Rada mění usnesení č. 229/15/05 a souhlasí s tím, aby se seminář na 

téma menšin a menšinových žánrů konal dne 15.2.2006 od 13.00 do 17.00 hod. (12:0:0) 
f) Dne 30.11.2005 se uskuteční pracovní setkání členů rady a vedení ČT na téma Programová 

koncepce ČT. 
  
g) Příští 18. jednání Rady ČT, které se uskuteční 30. 11. 2005 v Café Restaurantu na Kavčích 
horách.  Podrobný program a čas jednání i pracovního setkání bude upřesněn v termínu dle 
Jednacího řádu. 
 
                                                                   PaedDr. Jiří Baumruk 

                      místopředseda Rady ČT 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
 
Ověřovatelé zápisu: B. Fanta a D. Dvořák 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 16. 11. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristi

ka 
VO Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 16.11.2005 

335 
k 

č.j.125 13.10.2005 J.Talíř, SKSP 

postoupení 
stížnosti 
P.Šmidrkala na 
pořad 
"Reportéři ČT 
z 13.12.2004 VO     odpověď dle návrhu rady 

337 
k č.j. 
125, 
335 17.10.2005 P.Šmidrkal 

znovu 
projednání 
stížnosti č.j. 
125 
na pořad 
"Reportéři ČT" 
z 13.12.2004 VO     odpověď dle návrhu rady 

351 25.10.2005 V. Hendrych 

stížnost na 
pořad 
"Reportéři ČT" 
ze 17.10.2005       odpověď dle návrhu rady 

352 26.10.2005 M. Němec 

na vědomí, 
reakce na 
odpověď gř ke 
stížnosti na 
pořad "Černé 
ovce" VO     

vyžádána kopie 
odpovědi 
 gř 

298 1.9.2005 J.Šinágl 

stížnost na 
neobjektivnost 
 zpravodajství 
ČTK, ČRo a 
ČT ze 
soudního 
procesu s 
V.Hučínem, ve 
dnech 25.7. až 
28.7.2005 VO 19.9.2005 24.10.2005 odpověď dle nárhu gř 

318 3.10.2005 H.Kučerová 

stížnost na 
postup ČT při 
obsazení role v 
projektu  
"Nevlastní 
bratr"   4.10.2005 2.11.2005 odpověď dle nárhu gř 

333 6.10.2005 
J.Novák, pravní zástupce 
V.Noshiro-Čihákové 

stížnost na 
záměr vysílat 
pořad 
"MITSUKO 
AOYAMA, 
Hraběnka z 
Poběžovic"   20.10.2005 2.11.2005 odpověď dle nárhu gř 

311 22.9.2005 A. Pechancová 

stížnost na 
reportáž 
 z 4.5.2005   4.10.2005 8.11.2005 odpověď dle nárhu gř 

317 3.10.2005 M.Kozák 
stížnost na 
zpravodajství VO 4.10.2005 7.11.2005 odpověď dle nárhu gř 



o Czech Teku 

357 1.11.2005 P.Buksa 

reakce ohledně 
stížnosti na 
pořad 
"Infiltrace" ze 
7.10.05 VO     

dle č.j. 338, dle 
vyjádření 
 gř 

358 
k č.j. 
301 3.11.2005 J.Jarmarová 

reakce na 
odpověď č.j. 
301, vymáhání 
konc.poplatků       odpověď dle návhru rady 

361 
k č.j. 
305 9.11.2005 M.Hoření 

reakce na 
odpověď č.j. 
305, 
neobjektivnost 
a nevyváženost 
zpravodajství o 
světových 
mládežnických 
akcích VO     odpověď dle návrhu rady 

                     

                             
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 VO 

28.1.2005 
předáno 
Etickému 
panelu     

25 14.1.2005 L.Peláková 

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

10.3.2005 předáno  
Etickému panelu k 
posouzení 

334 12.10.2005 V.Šebek 

stížnost na 
pořad "Černé 
ovce" ze 
4.10.2005 VO 20.10.2005 16.11.2005   

336 17.10.2005 P.Kepák 

stížnost na gř 
v souvislosti 
 se satelitním 
vysíláním ČT   20.10.2005     

338 17.10.2005 V.Žák 

stížnost na 
pořad  
"Já muslim" ze 
7.10.2005 VO 20.10.2005     

342 18.10.2005 M.Beneš 

stížnost na 
reprízy v 
 raníčku   20.10.2005 16.11.2005   

343 18.10.2005 V.Dostál 

dotazy na ČT 
(ČT24,zprav. 
kanál,výročí 
večerníčku)   20.10.2005 16.11.2005   

345 18.10.2005 V.Vestfál 

dotaz ve věci 
konc. 
poplatků   20.10.2005 16.11.2005   

346 20.10.2005 V. Žák 

stížnost na 
Události z  
5.10.2005 VO 26.10.2005     



347 20.10.2005 L.Tietze 

stížnost na 
chybné  
uvádění dat v 
programu ČT   26.10.2005     

348 21.10.2005 M.J. Fialka 

žádost o 
neodvysílání 
pořadu "Pierot 
principalem" z 
cyklu 
"Předčasná 
úmrtí"   1.11.2005     

349 24.10.2005 M. Topolovský 

žádost o 
vyjádření ke 
komentování 
kauzy "hradní 
stráž" VO 1.11.2005     

350 25.10.2005 Z. Pöthe 

žádost o 
neodvysílání 
pořadu "Za 
zdí" 
věnovanéu 
případu 
Antohony 
Mayo   1.11.2005     

353 21.10.2005 M.Valášek 

televizní 
poplatky, 
ČT24 
sportovní 
kanál   1.11.2005     

354 
k č.j. 

316,217 
339 26.10.2005 M.Brejla 

reakce na 
odpověď č.j. 
339, dotaz na 
rekl.spoty   7.11.2005     

360 4.11.2005 M.Ráb 

stížnost na 
pořad  
"Na větvi" VO 10.11.2005     

363 10.11.2005 
I.Přikryl, 
Úřad vlády ČR 

stížnost na 
pořad  
"Bez obalu" z 
6.11.2005 VO 14.11.2005     

364 14.11.2005 
Z.Porybný,  
Borgis a.s. 

stížnost na ČT 
kvůli 
partnerství ČT 
a portálu 
Centrum .cz, 
konkrétné s 
jeho 
zprav.serverem 
Aktualne.cz   14.11.2005     

365 14.11.2005 Š. Haviar 

stížnost na 
jednání 
některých 
moderátorů ve 
vysílání ČT   14.11.2005     

315 27.9.2005 M.Šimonovský 

stížnost na 
pořad  
"Reportéři ČT" 
z 5.9.2005 VO 4.10.2005 8.11.2005 

14.11.2005 
předáno gř k doplnění 



369 15.11.2005 K.Novotný 

radě na 
vědomí, 
stížnost na 
vysílací čas 
pořadu "Než se 
setmí"   16.11.2005     

370 15.11.2005 
S.Goga, 
Gay a lesbická liga 

zrušení pořadu 
"LeGaTo"   16.11.2005     

 
 


