
Zápis z 19. jednání Rady České televize dne 14. 12.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  
Z. Hůlová, J.Presl, J. Prokeš, A. Svobodová, P. Uhl  
Omluveni: J. Šilerová,  J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák  
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů   
• Zpráva o výsledku hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2005, 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) 
• Podněty a stížnosti 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1)  Schválení programu jednání 
Usnesení č. 285/19/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 286/19/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Baumruk a B. Fanta  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) Zpráva o výsledku hospodářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2005, doplněná ústním sdělením o 
očekávaném hospodářském výsledku za celý rok 2005  
Usnesení č. 287/19/05: Rada ČT po seznámení se stanoviskem DK a po diskusi na setkání Rady 
ČT s vedením ČT k problematice rozpočtu bere předloženou zprávu na vědomí. (12:0:0) 
 

5) Informace o výsledcích k jednání o programové koncepci na 2006 
Usnesení č. 288/19/05: Rada vzala na vědomí podrobnou informaci o  programech ČT1 aČT2 na 
rok 2006, přednesenou ŘP Lambertem a jeho spolupracovníky. Rada ČT konstatuje, že navýšení 
výroby vlastních pořadů (v CDT o 90%, v CDTM o 60% a CZT o 60%) jsou plně v souladu se 
strategií navýšení poplatků ČT a pozitivně jí reflektují. Rada ČT vzala na vědomí a podporuje 
změny, které probíhají  v útvaru ředitele programu. 
Rada ČT vzala na vědomí informaci o programu ČT 24 na rok 2006 přednesenou ŘZ Šámalem a 
šéfredaktorem sportu Černým. Rada ČT vzala na vědomí spuštění čtvrtého kanálu ČT-SPORT. 
Jeho vysílání bude zahájeno dne 10.2.2006. 
Rada ČT konstatuje, že uvedené čtyři programy jsou v souladu se zákonem ČT a se STRATEGIÍ 
ČT na roky 2006-2010. (12:0:0) 

 
6) Informace o charakteru hlavních záměrů rozpočtu na 2006 

Usnesení č. 289/19/05: Rada ČT po diskusi na pracovním setkání rady s vedením ČT bere na 
vědomí informaci o charakteru hlavních záměrů rozpočtu ČT na 2006, s tím, že připomínky 



vznesené v obsáhlé diskusi budou zohledněny v konečné verzi rozpočtu. Schválení rozpočtu se 
předpokládá na jednání Rady ČT dne 18.1.2006. (12:0:0) 

 
7) Zprávy z Dozorčí komise Rady ČT (ÚKVA, majetkové záležitosti) 

Usnesení č. 290/19/05: Rada bere na vědomí zápis Dozorčí komise Rady České televize č. 17 ze 
dne 6. 12. 2005. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 291/19/05: Rada po projednání v DK žádá GŘ o přesné stanovení termínu účinnosti 
smlouvy ČT s Netcentrum s.r.o. a přesně specifikovat podmínky pro její ukončení nebo 
prodloužení platnosti. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 292/19/05: Rada ČT bere na vědomí Zprávu  o činnosti ÚKVA za 1. pololetí 2005. 
Rada žádá DK, aby Zprávu o činnosti ÚKVA za rok 2005 zařadila do plánu kontrol DK na rok 
2006. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 293/19/05: 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 dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 14.5.2003 se společností Mountfield a.s. Tímto dodatkem se rozšiřuje 
původní smlouva o pronájem další skladové místnosti. Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím 
OFŘ č.5. (12:0:0) 

 
Usnesení č. 294/19/05: 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 nájemní smlouvou se společností ISS 
Facility Services, s.r.o. Smlouva o nájmu je sjednána za účelem poskytnutí nebytových prostor pro 
nájemce, který pro ČT zajišťuje úklidové služby. Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím OFŘ 
č. 5. (12:0:0) 
   

8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 295/19/05: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
Usnesení č. 296/19/05: Rada žádá GŘ o další stanovisko Etického panelu k pořadu ČT „Já 
muslim“ z cyklu Infiltrace, vysílaného dne 7.10.2005.  (12:0:0) 
 

9) Různé 
a) Předběžný program 1. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 18. 1. 2006 od 13.00 

hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Plnění usnesení, kontrola zápisů   
- Schválení rozpočtu a dalšího ek. výhledu 
- Materiály z DK  
- Projednání struktury Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2005 
- Informace k semináři na téma menšiny a menšinové žánry 
- 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. Baumruk a B. Fanta 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 14. 12. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum doručení 

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika
) 

Stížnosti na jednání Rady dne 14.12.2005 

338 17.10.2005 V.Žák 
stížnost na pořad  
"Já, muslim" ze 7.10.2005 VO 20.10.2005 16.11.2005 

předat 
 Etickému panelu 
ČT 

357 1.11.2005 P.Buksa 

reakce ohledně stížnosti na 
pořad "Já, muslim" ze 
7.10.05 VO       

346 20.10.2005 V. Žák 
stížnost na Události z  
5.10.2005 VO 26.10.2005 29.11.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

348 21.10.2005 M.J. Fialka 

žádost o neodvysílání 
pořadu "Pierot principalem" 
z cyklu "Předčasná úmrtí"   1.11.2005 29.11.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

349 24.10.2005 M. Topolovský 

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

odpověď dle 
návrhu gř 

350 25.10.2005 Z. Pöthe 

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

odpověď dle 
návrhu gř 

353 21.10.2005 M.Valášek 
televizní poplatky, ČT24 
sportovní kanál   1.11.2005 29.11.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

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 

odpověď dle 
návrhu gř 

360 4.11.2005 M.Ráb 
stížnost na pořad  
"Na větvi" VO 10.11.2005 8.12.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

363 10.11.2005 
I.Přikryl, 
Úřad vlády ČR 

stížnost na pořad  
"Bez obalu" z 6.11.2005 VO 14.11.2005 8.12.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

365 14.11.2005 Š. Haviar 

stížnost na jednání 
některých moderátorů ve 
vysílání ČT VO 14.11.2005 8.12.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

385 25.11.2005 Č.Smolka 
neobjektivnost a zkreslování 
prezentace ČSBS v médiích VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

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       na vědomí 



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")       

odpověď dle 
návrhu rady 

424 
k č.j.333 13.12.2005 

V.Čiháková 
-Noshirová 

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

odpověď dle 
návrhu rady 

388 29.11.2005 M.Hronek 
stížnost na 
 Četnické humoresky       

odpověď dle 
návrhu rady 

337 30.11.2005 P.Šmidrkal 

reakce na odpověď RČT  
(stížnost na pořad "Reportéři 
ČT"z 13.12.2005) VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

392 
k č.j. 
337 1.12.2005 K.Kafka 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
13.12.2004 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

398 
k č.j. 
337 5.12.2005 Z.Krč 

pořad "Reportéři ČT" 
 z 13.12.2004 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

405 
k č.j. 
337 6.12.2005 O.Ungrád 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
13.12.2004 VO     

odpověď dle 
návhu rady 

407 
k č.j. 
337 6.12.2005 P.Chvál 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
13.12.2004 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

410 
k č.j. 
337 7.12.2005 G.Kuncová 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
13.12.2004 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

411 
k č.j. 
337 8.12.2005 J.Krytinář 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
13.12.2004 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

412 
k č.j. 
337 8.12.2005 P.Skluzáčková 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
13.12.2004 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

422 13.12.2005 L.Petrů 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
13.12.2005 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

423 13.12.2005 O.Jeřábek 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 
13.12.2005 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

390 1.12.2005 M.Topinka stížnost na moderátory       
odpověď dle 
návrhu gř 

394 1.12.2005 E.Frančová pro RRTV       
odpověď dle 
návrhu rady 

395 1.12.2005 K.Kopecká 
radě na vědomí, 
 k pořadu "Já, muslim" VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

396 
417 

1.12.2005 
8.12.2005 Š. Haviar 

stížnost na  
 zpravodajství o ministru 
Ráthovi VO     

odpověď dle 
návrhu rady 



397 1.12.2005 J.Bažant 
stížnost na upoutávky 
 pod heslem snowé vánoce       

odpověď dle 
návrhu rady 

399 5.12.2005 J.Hamrle 

stížnost na nesprávné 
pojmenování 
České republiky názvem 
"česko"       

odpověď dle 
návrhu rady 

400 5.12.2005 A.Oppová 
poděkování za pořad 
 "Chcete mě?"       poděkování 

401 5.12.2005 

V.Jehlička, 
výbor pro lidská 
práva a petice 
Senátu ČR 

radě na vědomí, k petici 
občanského sdružení Etické 
fórum ČR       na vědomí 

406 6.12.2005 E.Šubrtová aj. 
poděkování za pořad 
 "Chcete mě?"       poděkování 

                      
                             Stížnosti předané GŘ k 
vyjádření       

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 

vyžádáno 
stanovisko dle  
usn.č. 282/18/05 

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     

391 
413 1.12.2005 V.Hendrych 

reakce na odpověď č.j. 351- 
stížnost na pořad "Reportéři 
ČT" ze 17.102005 + 
stížnost na šéfredaktora 
zpravodajství -pořad  
"Události" ze dne 4.12.2005 VO 12.12.2005     

393 1.12.2005 S.Giordana 

radě na vědomí, pořad 
 "Uvolněte se,prosím" z 
25.11.2005   12.12.2005     

409 5.12.2005 J.Spolek stížnost na ČT24 VO 12.12.2005     



404 1.12.2005 K.Haněl 
dotaz na pozemní 
digitální vysílání   14.12.2005     

414 8.12.2005 M.Vojta 
stížnost na hudební 
 podkresy   14.12.2005     

415 8.12.2005 M.Berka 

podnět k prošetření 
zpravodajství u příležitosti 
oslav 200.výročí 
Napoleonova vítězství u 
Slavkova VO 14.12.2005     

416 8.12.2005 M.Kodet stížnost na zpravodajství  VO 14.12.2005     
418 9.12.2005 R.Peřina stížnost na Panoramu   14.12.2005     

419 9.12.2005 B.Hubálek 

stížnost na přístup 
vedení ČT k převzatým 
podnětům - informační akce 
k parlamentním volbám   14.12.2005     

 


