
Zápis z 2. jednání Rady České televize dne 1. 2. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  
Z. Hůlová, J.Presl, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč. Část J. Prokeš.  
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: F. Lambert, V. Myslík, R. Pop, P. Krumpár, Z. Šámal, L. Kozák, K. Taberyová  
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Strategie vývoje ČT a dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického 

rozvoje  
• Informace o výrobě v roce 2006 
• Informace o připravenosti investic v roce 2006  
• Zpráva o výběru televizních poplatků v roce 2006  
• Informace o problematice voleb v činnosti ČT  
• Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů ČT v roce 2005 
• Informace o realizaci manažerského záměru v TS Brno 
• Informace o volbě DK 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 20/02/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 21/02/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení Z. Hůlová a J. Prokeš a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 22/02/06: Rada bere na vědomí informace M. Horálka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
A Svobodová souhlasí ve smyslu usnesení č. 08/01/06. 
 

4) Strategie vývoje ČT a dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického rozvoje 
Usnesení č. 23/02/06: Rada České televize dle § 8 odst. 1 písm. j) zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi ve znění pozdějších předpisů schvaluje Dlouhodobý plán programového rozvoje 
ČT. (6:4:3)Toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 24/02/06:Rada České televize dle § 8 odst. 1 písm. j) zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi ve znění pozdějších předpisů schvaluje Návrh dlouhodobého programového rozvoje ČT na 
r. 2006-2010 a dle § 7 odst. 4) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů bude 
tento materiál zveřejněn na internetu ČT. (10:0:3) 
 

5) Informace o výrobě v roce 2006 
Usnesení č. 25/02/06: Rada České televize bere na vědomí informaci o výrobě ČT v roce 2006. 
Rada ČT oceňuje, že při meziročním zvýšení výroby v ČT o 36% došlo k optimalizaci využití 
kapacit a pracovníků, k lepší spolupráci s kooperujícími útvary, zejména s programem a ke zvýšení 
úrovně projektů zařazovaných do výroby. (14:0:0) 

 



6) Informace o připravenosti investic v roce 2006 
Usnesení č. 26/02/06: Rada České televize bere na vědomí informaci o rozhodujících investičních 
akcích ČT. Rada ČT oceňuje úroveň a přehlednost předloženého materiálu. (13:0:0) 

 
7) Zpráva o výběru televizních poplatků v roce 2006 

Usnesení č. 27/02/06: Rada České televize bere na vědomí materiál o průběhu vymáhání 
televizních poplatků k 31.12.2005 předložený obchodním ředitelem Pavlem Krumpárem dle 
usnesení č. 233/15/05.  
Rada ČT s uspokojením konstatuje další pozitivní vývoj v této oblasti, včetně nárůstu poplatníků 
televizních poplatků za rok 2005.  
Rada ČT bere též na vědomí reorganizaci útvaru poplatků a vznik nového oddělení, které se 
zabývá výhradně touto činností. 
Rada žádá GŘ, aby další zprávu o vymáhání televizních poplatků vypracoval za 1. pololetí 2006 a 
předložil jí v termínu do konce září 2006. (13:0:0) 

 
8) Informace o problematice voleb v činnosti ČT 

Usnesení č. 28/02/06: Rada bere na vědomí předložený materiál k problematice voleb v činnosti 
ČT. Rada žádá GŘ o průběžné informování a úpravu plnění projektu aktivit ČT k volbám. 
(14:0:0) 

 
9) Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů ČT v roce 2005 

Usnesení č. 29/02/06: Rada České televize bere na vědomí zprávu o působení zahraničních 
zpravodajů v roce 2005 a oceňuje kvalitu předloženého materiálu..  
Rada ČT s uspokojením konstatuje, že zahraniční zpravodajství, které je důležitou součástí 
televize veřejné služby vykázalo další zlepšení. Rada podporuje snahu o rozšiřování stálých postů 
zpravodajů ČT (nebo zajištění stálých kvalifikovaných externích spolupracovníků ČT) v dalších 
místech světa, například na Dálném východě (Čína, Japonsko atd.) a také ve Velké Británii a na 
Iberském poloostrově, případně krytí událostí na těchto evropských územích z rozšiřované redakce 
v Bruselu.  
Rada také konstatuje, že zahraniční zpravodajství ČT je i ve srovnání se stejným vysíláním 
českých celoplošných TV stanic obsáhlejší a tematicky variabilnější, vyrovnanější a serioznější. 
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby zvážil možnost nechat vypracovat srovnání 
zahraničního zpravodajství ČT s některou zahraniční televizí veřejné služby – například rakouskou 
ORF. 
Rada žádá generálního ředitele, aby jí další zprávu o činnosti zahraničních zpravodajů předložil do 
konce ledna 2007. (14:0:0) 

 
10) Informace o realizaci manažerského záměru v TS Brno 

Usnesení č. 30/02/06: Rada České televize bere na vědomí informaci o realizaci manažerského 
záměru v TS Brno. Rada ČT očekává informaci o stavu příprav investiční akce v TS Brno. 
(14:0:0) 

 
11) Informace o volbě DK 

Usnesení č. 31/02/06: Rada po projednání schvaluje zásady pro volbu Dozorčí komise takto:  
1. Členové Rady ČT navrhují kandidáty na základě přímého oslovení. Kandidáti předkládají své 
přihlášky v písemné podobě, a to včetně dokladů o předpokladech platných pro výkon funkce 
stanovených v § 4 odst. 3 a § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších 
předpisů, na sekretariát rady. Termín do 3.3.2006. 
2. Předseda rady po projednání s místopředsedy předloží návrh na kandidáty pro volbu DK, 
vycházející z bodu 1., po prověření předpokladů pro výkon funkce. Termín do 24.3.2006. 
Rada zvolí veřejným hlasováním 5 členů DK na jednání dne 29.3.2006. (13:0:1) 
 

12) Materiály z DK 
Usnesení č. 32/02/06: Rada bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 24. 1. 2006. (13:0:1) 



Usnesení č. 33/02/06: Rada bere na vědomí aktualizovaný Jednací řád Dozorčí komise Rady 
České televize. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 34/02/06: Rada bera na vědomí Plán kontrolní činnosti Dozorčí komise na období 1. 
1. – 7. 4.2006. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 35/02/06: 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. 4 ke smlouvě č. 610-0-DO-
00 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.3.2000. Tento dodatek řeší pronájem prostor (celková 
plocha 58,1 m2) za účelem provozování zemského digitálního vysílání. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 36/02/06: 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 se smlouvou č. 610-1-DO-00 o nájmu 
pozemku pro společnost Czech Digital Group, a.s. Tato smlouva řeší nájem části pozemku (50 
m2) pro umístění satelitní vysílací antény. Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím OFŘ č.5. 
DK doporučuje Radě ČT vyslovit s tímto dodatkem a smlouvou souhlas. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 37/02/06: 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 ke smlouvě č. 043-3-DO-00 o nájmu 
nebytových prostor pro společnost Radiokomunikace a.s. Jedná se o uzavření nové smlouvy 
s původním obsahem z důvodu přeměny společnosti České radiokomunikace. Původní smlouva, 
která byla uzavřena s Českými Radiokomunikacemi a.s. a Dodatek č. 1 k této smlouvě, se ruší. 
Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím OFŘ č.5. DK doporučuje Radě ČT vyslovit s touto a 
smlouvou souhlas. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 38/02/06: 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 kupní smlouvou č. 54 05 1 103 mezi 
Statutárním městem Brno, zastoupené primátorem Richardem Svobodou o prodeji pozemků. 
Jedná se o následující pozemky: 
- parcela č. 6625/6, výměra 40m2 
- parcela č. 6625/8, výměra 56m2 
- parcela č. 6625/10, výměra 6m2 
- parcela č. 6625/11, výměra 36m2 
- parcela č. 6625/12, výměra 15m2 
- parcela č. 6625/29, výměra 294 m2 
- parcela č. 7488, výměra 29m2 
Na těchto pozemcích jsou vybudované komunikace a chodníky, tj, stavby ve vlastnictví města 
Brna. Na výše uvedené pozemky byl vypracován řádný znalecký posudek soudním znalcem Ing. 
Jaroslavem Šerým, na celkovou částku 321.120,- Kč. Tuto částku kupující – město Brno – 
akceptuje v plné výši. (12:0:0) 

 
13) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 39/02/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
 

14) Různé 
a) Usnesení č. 40/02/06: Rada ČT bere na vědomí hodnocení ukazatelů pro odměnu generálního 

ředitele za II. pololetí 2005. Rada ČT konstatuje splnění všech ukazatelů a podmínek. 
Odměnu za II. pololetí 2005 lze vyplatit v plné výši podle manažerské smlouvy – dodatku č. 1. 
(14:0:0) 

 
b) Usnesení č. 41/02/06: Rada bere na vědomí informace P. Uhla týkající se semináře na téma 

menšin a menšinových žánrů, který se uskuteční 15.2.2006 od 13.00 hodin v sále VPS. 
V programu nastala změna v účinkujících ve třetí části – V. Just se semináře nezúčastní. 
(14:0:0) 



c) Usnesení č. 42/02/06: Rada souhlasí se zvýšením odměny členům DK. (12:0:0) 
 

d) Předběžný program 3. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 8. 3. 2006 od 13.00 
hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

- Zahájení, kontrola zápisů 
- Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005 
- Informace o kandidátech na členy Dozorčí komise Rady České televize 
- 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: Z. Hůlová, J. Prokeš 
 
 



Stav řešení stížností a podnětů ke dni 1. 2. 2006 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 1.2. 2006 

357 1.11.2005 P.Buksa 

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

zatím nevyřízeno 

338 17.10.2005 V.Žák 

stížnost na pořad  
"Já, muslim" ze 
7.10.2005 VO 

20.10.2005 
14.12.2005 
p•edáno 
Etickému 
panelu •T 16.11.2005 

zatím nevyřízeno 

418 9.12.2005 R.Peřina stížnost na Panoramu   14.12.2005 6.1.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

376 22.11.2005 Š. Haviar 

stížnost na 
"Jihomoravský 
večerník" z 18.11.2005 VO 24.11.2005 23.1.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

364 14.11.2005 
Z.Porybný,  
Borgis a.s. 

stí•nost na •T kv•li 
partnerství •T a portálu 
Centrum.cz, konkrétné 
s jeho zprav.serverem 
Aktualne.cz   14.11.2005 23.11.2005 

odpověď dle 
návrhu RČT 

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 

 
odpověď dle 
návrhu RČT 

21 19.1.2006 

A.Moravec, 
K.Berka 
Občané za svá 
práva 

stížnost na způsob  
a zveřejňování zápisu z 
jednání RČT       

odpověď dle 
návrhu RČT 

22 19.1.2006 Vl. Žák 

reakce na odpověď RČT 
č.j. 346/05, stížnost na 
"Události z 5.10.2005 VO     

odpověď dle 
návrhu RČT 

23 19.1.2006 M.Svoboda financování ČT       

odpověď dle 
návrhu RČT 

26 19.1.2006 J.Starý projekt ČT Rodina       

odpověď RČT + 
gř k vyřízení 

27 19.1.2006 V.Červenka 
nesouhlas se zvýšení 
platu gř       

odpověď dle 
návrhu RČT 

29 20.1.2006 J.Smutková 

radě na vědomí, stížnost 
na jednání redaktorky 
M.Křepelkové       

na vědomí 

38 19.1.2006 M.Richter  
žádost o informaci - tv 
poplatky       

odpověď RČT + 
gř k vyřízení 

39 23.1.2006 
J.Vávra 
Hermés o.s. 

žádost o poskytnutí 
koncepce vzdělávacích 
pořadů ČT       

odpověď RČT +  
gř k vyřízení 



40 24.1.2006 J. Jirák 
stížnost na distribuci 
vysílání ČT       

odpověď RČT +  
gř k vyřízení 

42 25.1.2006 Z.Krišková pro RRTV       

odpověď dle 
návrhu RČT 

                                                            Stí•nosti p•edané G• k vyjád•ení     

428 14.12.2005 J. Al Khaledová 
satelitní vysílání do 
Sýrie   2.1.2006 26.1.2006 

  

431 21.12.2005 L.Tietze 
reakce na odpověď č.j. 
431   2.1.2006 26.1.2006 

  

433 27.12.2005 Z.Macoun 

stížnost na reportáž o 
3.setkání ochránců 
hranic z 22.10.05 VO 2.1.2006 26.1.2006 

  

434 27.12.2005 K.Kafka 

stížnost na film "Ruth to 
vidí jinak" a neobdržení 
odpovědi od gř   2.1.2006 26.1.2006 

  

435 27.12.2005 S.Libovický 

stížnost na písemné 
zprávy v pořadu "Dobré 
ráno"   2.1.2006 26.1.2006 

  

##### 27.12.2005 D.Navara 

zrušení pořadu "Bez 
obalu" + žádost o 
přehodnocení a 
vyčíslení nákladů   2.1.2006 26.1.2006 

  

438 27.12.2005 P.Kroužková 

stížnost na špatnou 
organizaci a provedení 
výstavy Večerníčka, 
žádost o omluvu   2.1.2006 26.1.2006 

  

3 2.1.2006 J.Kočí poplatky a reklama   11.1.2006     

4 3.1.2006 
H.Pohanová 
 DPMP a.s. 

dopis šefredaktorovi 
zpravodajství TS 
Brno,stížnost na 
"Jihomoravský 
 večerník" z 28.12.05 VO 11.1.2006   

  

13 11.1.2006 J.Michálek 

stížnost na 
"Příběhy železné 
opony" z 2.1.2006 VO 13.1.2006   

  

14 11.1.2006 

J.Birke, 
kabinet  
předsedy vlády 
ČR 

postoupení stížnosti F. 
Dosoudila 
na reportáž z 
22.10.2005 VO 13.1.2006   

  

15 11.1.2006 J.Kašpar dotaz na signál ČT   13.1.2006     

16 11.1.2006 J.Koníček 

stížnost na 
zpravodajství 
o papeži Benediktu 
XVI.  VO 13.1.2006   

  

5 4.1.2006 V.Barák 
stížnost na chování ČT, 
pořad "Bez obalu"   13.1.2006   

  

415 8.12.2005 M.Berka 

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

18.1.2006 
žádost gř o 
doplnění 
26.1.2006 

  



421 
20 

13.12.2005 
19.1.2006 

A.Moravec, 
K.Berka 
Občané za svá 
práva 

stížnost na pořad 
"Otázky speciál 
V.Moravce" z 
18.11.2005 VO 26.1.2006   

  

25 19.1.2006 V.Hendrych 

stížnost na ČT, 
neobdržení odpovědi - 
vysílání o kongresu 
ODS v Brně VO 26.1.2006   

  

28 19.1.2006 P.Hannig 

stížnost na gř, 
předvolební  
vysílání-připravovaný 
pořad VO 26.1.2006   

  

30 20.1.2006 

V.Čmuchař, 
Český svaz 
bojovníků za 
svobodu 

stížnost na 
neobjektivnost vysílání 
ČT a na opakovaně 
zkreslovanou prezentaci 
ČSBZ v pořadech ČT VO 26.1.2006   

  

41 24.1.2006 
M.Němcová, 
PS PČR 

postoupení stížnosti 
M.Neumanna, 
objektivnější 
informování  
občanů, zrušení pořadu 
"Bez obalu" VO 26.1.2006   

  

 


