
Zápis z 18. jednání Rady České televize dne 30. 11.  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: J. Brandejs 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček  
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů   
• Informace o jednání k problematice nové obchodní politiky ČT (návrh usnesení) 
• Informace o činnosti Útvaru vnějších vztahů 
• Úkoly vyplývající z přípravy Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2005  
• Program jednání Rady ČT a pracovních setkání na období leden – březen 2006 
• Podněty a stížnosti 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1)  Schválení programu jednání 
Usnesení č. 273/18/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 274/18/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Prokeš a J. Presl  a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
K dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání 
rady.  
 

4) Informace o jednání k problematice nové obchodní politiky ČT  
Usnesení č. 275/18/05: Dne 16. 11. 2005 se uskutečnilo pracovní setkání Rady ČT s vedením ČT, 
na němž byla rada podrobněji seznámena s obchodní strategií České televize na období 2006 – 
2010 a s tématy souvisejícími s touto strategií, jako jsou např.: využívání zdrojů a kapacit ČT, 
návaznosti na přechod na pozemní digitální televizní vysílání v ČR, dopady legislativních změn 
do prodeje reklamy, sponzoringu a teleshoppingu v letech 2006 - 7, globalizace programového 
obsahu jako východisko pro zahraniční prodeje, vazby mezi obchodní a programovou strategií ČT, 
servisní činnost ČT atd. Za vedení ČT přednesli své příspěvky GŘ Janeček, VRŘ Lambert a 
hlavní referát měl pověřený OŘ Krumpár.  
 
Dále byla Rada seznámena s nejbližšími cíly v oblasti správy, evidence a vymáhání televizních 
poplatků, především pak s postupy, které směřují ke zlepšení platební morálky obyvatel a 
k nastavení efektivního systému vyhledávání neevidovaných přijímačů.  
 
V průběhu prezentace byla diskutována zejména následující témata: 
- Základní východiska a cíle obchodní strategie 
- Legislativní rámec 
- Segmentace obchodu ČT a očekávaný vývoj výnosů v letech 2006 - 10 
- Krátkodobá obchodní strategie ČT: 2006 – 2007 
- Střednědobá a dlouhodobá obchodní strategie ČT: 2008 – 2010 
- Koncepce transformace ČT do podoby multimediální organizace  
- Nové obchodní příležitosti a oblasti s perspektivou dalšího rozvoje 



Rada vyslovila podporu základním směrům nové obchodní politiky ČT a vítá koncepci přechodu 
na nové obchodní modely, které vycházejí z technologií a prostředí digitálního televizního 
vysílání. Současně Rada ČT doporučuje realizovat v průběhu roku 2006 identifikované obchodní 
příležitosti.   
 
Rada předpokládá, že se otázkami naplňování obchodní strategie a realizací dílčích kroků, které 
byly vytyčeny, bude v roce 2006 zabývat v termínech: červen a prosinec 2006.    
(12:0:0) 
 

5) Informace o činnosti Útvaru vnějších vztahů 
Usnesení č. 276/18/05: Rada ČT bere na vědomí informaci o činnosti Útvaru vnějších vztahů. 
(12:0:0) 

 
6) Úkoly vyplývající z přípravy Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2005 

Usnesení č. 277/18/05: Rada vyslechla informace předsedy o přípravě Výroční zprávy o činnosti 
ČT v roce 2005. Rada pověřuje předsedu M. Horálka řízením prací a pružným sestavováním 
pracovních týmů pro vypracování první podkladové verze tematických celků. Rada současně bere 
na vědomí informaci generálního ředitele o pověření N. Savického vypracováním podkladů k 
Výroční zprávě o činnosti ČT v roce 2005.  
Rada ukládá předsedovi, aby předložil radě k projednání dne 18.1.2006  osnovu Výroční zprávy o 
činnosti ČT v roce 2005. (12:0:0) 

 
 
7) Program jednání Rady ČT a pracovních setkání na období leden – březen 2006 

Usnesení č. 278/18/05: Rada schvaluje svůj program činnosti do března 2006: 
18.1.2006          
10.00 – 17.00  hodin   
- Problematika konkurenceschopnosti ČT v technologické, programové a ekonomické oblasti 
- Schválení rozpočtu a dalšího ek. výhledu 
- Informace o programovém schématu na rok 2006 
 
1.2. 2006          
13.00 – 16.30 hodin 
- Příprava a projednání klíčových částí Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2005  
- Schválení dlouhodobých plánů programového rozvoje 
 
15.2.2006  
13.00 – 17.00  hodin  
Seminář na téma menšin a menšinových žánrů 
 
8.3.2006     
13.00 – 17.00 hodin      
Informace o programovém schématu na rok 2006 
Dokončovací práce pro Výroční zprávu o činnosti ČT v roce 2005 
 
22.3.2006       
schválení Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2005 
(12:0:0) 
 
Usnesení č. 279/18/05: Rada žádá generálního ředitele, aby materiál obsahující návrh  
dlouhodobých plánů programového rozvoje předložil na jednání rady dne 18.1.2006.  (13:0:0) 
 
Usnesení č. 280/18/05: Rada pověřuje své členy A. Svobodovou, M. Badala a B. Fantu, aby 
připravili návrh stanoviska k předloženému materiálu do 27.1.2006. Koordinátorem prací na tomto 
stanovisku je M. Badal. (13:0:0) 



Rada vzala na vědomí informace J. Šilerové a P. Uhla k přípravě veřejného semináře na téma 
menšin a menšinových žánrů, který se bude konat dne 15.2.2006, od 13.00 do 17.00 hod. 
Pracovní skupina předloží na jednání dne 18.1.2006 programového uspořádání tohoto semináře.   
 

8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 281/18/05: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 
Usnesení č. 282/18/05: Rada žádá GŘ o odborné stanovisko právního útvaru a útvaru obchodního 
ředitele ke smlouvě ČT se společností NetCentrum, s.r.o. (13:0:0) 
Usnesení č. 283/18/05: Rada na základě usnesení č. 249/16/05 bere na vědomí informace 
generálního ředitele o postojích odpovědných redaktorů a moderátorů k  usnesení Etického panelu 
České televize k pořadu „Hádání o přírodě“, vysílanému dne 5. října 2004 a 4. ledna 2005. 
(13:0:0) 
 

9) Různé 
a) Dne 14.12.2005 se od 11.00 do 13.00 hod. uskuteční pracovní setkání členů rady a vedení ČT 

na téma Příprava rozpočtu ČT na rok 2006. 
b) Usnesení č. 284/18/05: Rada souhlasí s předvánočním setkání rady se spolupracovníky ČT 

14.12. v 15.30 hod. (12:1:0) 
 c) Předběžný program 19. jednání Rady ČT, které se uskuteční 14. 11. 2005 od 14.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách:  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Plnění usnesení, kontrola zápisů   
- Zpráva o výsledku hospodářské činnosti za I. – 3. čtvrtletí, doplněná ústním sdělením 

o očekávaném hospodářském výsledku za celý rok 2005 
- Informace o výsledcích k jednání o programové koncepci na 2006 
- Informace o charakteru hlavních záměrů rozpočtu na 2006  
- Zprávy z Dozorčí komise Rady ČT (ÚKVA, majetkové záležitosti) 
- Stížnosti a podněty 
- Různé 
- Schválení zápisu, závěr 

 
 

 
                                                                   Ing. Milan Horálek, CSc. 

                         předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Prokeš a J. Presl 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 30. 11. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 30.11.2005 

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   

odpověď - usnesení 
Etického panelu 
+ vyjádření gř 

25 14.1.2005 

L.Peláková 

stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 4.1.2005 VO 

10.3.2005 
předáno  
Etickému 
panelu k 
posouzení   

odpověď - usnesení 
Etického panelu 
+ vyjádření gř 

334 12.10.2005 
V.Šebek stížnost na pořad "Černé 

ovce" ze 4.10.2005 VO 20.10.2005 16.11.2005 odpověď dle návrhu gř 

342 18.10.2005 
M.Beneš stížnost na reprízy v 

 raníčku   20.10.2005 16.11.2005 odpověď dle návrhu gř 

343 18.10.2005 

V.Dostál dotazy na ČT 
(ČT24,zprav. 
kanál,výročí večerníčku)   20.10.2005 16.11.2005 odpověď dle návrhu gř 

345 18.10.2005 
V.Vestfál dotaz ve věci konc. 

poplatků   20.10.2005 16.11.2005 odpověď dle návrhu gř 

338 17.10.2005 
V.Žák stížnost na pořad  

"Já muslim" ze 7.10.2005 VO 20.10.2005 16.11.2005 odpověď dle návrhu gř 

357 1.11.2005 

P.Buksa reakce ohledně stížnosti 
na pořad "Infiltrace" ze 
7.10.05 VO     

dle č.j. 338, dle vyjádření 
 gř 

373 16.11.2005 
J.Valenta stížnost na "Události" z 

15.11.05 VO     radě na vědomí 
374 21.11.2005 Z.Zbožínek reakce na dopis M.Krafla       radě na vědomí 

377 22.11.2005 
P.Bártek radě na vědomí, reklama 

na alkohol       radě na vědomí 

378 22.11.2005 

J.Hofmanová radě na vědomí, 
pluralita programové  
nabídky ČT - alternativa k 
církevním pořadům VO     radě  na vědomí 

336 17.10.2005 

P.Kepák 

stížnost na gř v souvislosti 
 se satelitním vysíláním 
ČT   20.10.2005 23.11.2005 odpověď dle návrhu gř 

347 20.10.2005 

L.Tietze stížnost na chybné  
uvádění dat v programu 
ČT   26.10.2005 23.11.2005 odpověď dle návrhu gř 

380 24.11.2005 
L. Makara dotaz na odměny členů 

 RČT       odpověď dle návrhu rady 

357 1.11.2005 

P.Buksa reakce ohledně stížnosti 
na pořad "Infiltrace" ze 
7.10.05 VO       



385 25.11.2005 

Č.Smolka neobjektivnost a 
zkreslování prezentace 
ČSBS v médiích VO       

386 28.11.2005 

M.Košacký, 
R.Kokšal 
VA TECH EZ 
a.s. 

radě na vědomí, 
námitky proti rozhodnutí 
o vyloučení z další účasti 
na veřejné zakázce-
chladící jednotky do 
objektu OPC         

333 29.11.2005 

J.Novák, 
pravní 
zástupce 
V.Noshiro-
Čihákové 

reakce na odpověď RČT 
(stížnost na záměr vysílat 
pořad "MITSUKO 
AOYAMA, Hraběnka z 
Poběžovic")         

388 29.11.2005 
M.Hronek stížnost na 

 Četnické humoresky         

337 30.11.2005 

P.Šmidrkal reakce na odpověď RČT  
(stížnost na pořad 
"Reportéři ČT"z 13.12.05) VO       

                      

                         
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření           

346 20.10.2005 
V. Žák stížnost na Události z  

5.10.2005 VO 26.10.2005 29.11.2005   

348 21.10.2005 

M.J. Fialka žádost o neodvysílání 
pořadu "Pierot 
principalem" z cyklu 
"Předčasná úmrtí"   1.11.2005 29.11.2005   

349 24.10.2005 

M. 
Topolovský 

žádost o vyjádření ke 
komentování kauzy 
"hradní stráž" VO 1.11.2005 29.11.2005   

350 25.10.2005 

Z. Pöthe žádost o neodvysílání 
pořadu "Za zdí" 
věnovanéu případu 
Antohony Mayo   1.11.2005 29.11.2005   

353 21.10.2005 
M.Valášek televizní poplatky, ČT24 

sportovní kanál   1.11.2005 29.11.2005   

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 29.11.2005   

338 17.10.2005 
V.Žák stížnost na pořad  

"Já muslim" ze 7.10.2005 VO 20.10.2005 16.11.2005   

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 23.11.2005   

365 14.11.2005 

Š. Haviar stížnost na jednání 
některých moderátorů ve 
vysílání ČT VO 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 
29.11.2005 doplnění gř 

370 15.11.2005 

S.Goga, 
Gay a lesbická 
liga zrušení pořadu "LeGaTo"   16.11.2005     

375 21.11.2005 
V.Mareš stížnost na pořad  

"Reportéři ČT" z  3.10.05 VO 22.11.2005     

376 22.11.2005 

Š. Haviar 
stížnost na "Jihomoravský 
večerník" z 18.11.2005 VO 24.11.2005     

379 22.11.2005 

J.Birke, 
kabinet  
předsedy vlády 
ČR 

postoupení stížnosti  
V. a A. Potužníkových na 
upoutávku pořadu 
"Reportéři ČT"  VO 24.11.2005     

 


