
Zápis ze 4. jednání Rady České televize dne 29. 3. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. 
Hůlová, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč.  
Omluveni: J. Presl 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák, Z. Šámal 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005 
• Volba Dozorčí komise Rady České televize 
• Materiály z Dozorčí komise Rady České televize 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 57/04/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 58/04/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Baumruk a J. Brandejs a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005 
Usnesení č. 59/04/06: Rada po opakovaném projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti 
České televize v roce 2005. Rada pověřuje předsedu, aby v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 
31.3.2006 předsedovi PSP ČR. (14:0:0) 
 

4) Volba Dozorčí komise Rady České televize 
Usnesení č. 60/04/06: Rada souhlasí s tím, aby volba DK byla tajná. (9:0:5)  
Usnesení č. 61/04/06: Rada schvaluje svůj volební řád takto: 
První kolo hlasování: 

a) každý člen rady obdrží hlasovací lístek se jmény všech kandidátů, na kterém označí 
maximálně pět jmen. 

b) 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů se stává členy Dozorčí komise, pokud každý 
z nich obdržel nadpoloviční většinu přítomných členů rady 

c) v případě, že nadpoloviční většinu přítomných členů rady obdrží méně než pět 
kandidátů, stávají se členy DK pouze ti kandidáti s nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů rady. Do druhého kola hlasování postupují kandidáti, kteří obdrželi 
menší než nadpoloviční většinu počtu hlasů přítomných členů rady. 

 
Usnesení č. 62/04/06: Rada bere na vědomí informaci o ukončení mandátu dle zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů Dozorčí komise Rady České televize 
k 7.4.2006. Rada vyslovila poděkování všem členům stávající DK za velmi dobrou práci ve 
věcech kontroly hospodaření ČT, jakož i při součinnosti s vlastní činnosti rady. Volební komise ve 
složení J. Prokeš, Z. Hůlová a A. Svobodová konstatovala, že v 1. kole tajné volby byli členy 
Dozorčí komise Rady České televize v souladu s §8a) odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi ve znění pozdějších předpisů, zvoleni: Jiří Boháček, Jana Jeřábková, Ladislav Kozák, Jiří 
Malina, Danuta Trnková. (14:0:0) 

 
 



5) Materiály z Dozorčí komise Rady České televize 
Usnesení č. 63/04/06: Rada bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 21. 3. 2006. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 64/04/06: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., 
o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas se smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 
675-4-D0-00 se společností K.A.Production s.r.o.. Tato smlouva řeší užívání místnosti č. 316 
v budově OPC jako kancelář pro přípravu týdeníku „Podnikatelský magazín“. Stanovená cena je 
v souladu s rozhodnutím OFŘ č.5. (14:0:0) 
Usnesení č. 65/04/06: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., 
o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas se smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 
707-0-D0-00 sjednanou se společností Central Group a.s. Tato smlouva řeší užívání skladu č. P28, 
sektor H, jako archiv této společnosti. Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím OFŘ č.5. 
(14:0:0) 
Usnesení č. 66/04/06: Rada po projednání v DK a v souladu s § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., 
o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s nájemní smlouvou č. 588-7-D0-00 
s panem Oldřichem Válou. Tato smlouva řeší užívání skladu o ploše 37,6 m2 v objektu rekreačního 
střediska Orlík, jako bufet – občerstvení. Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím OFŘ č.5. 
(14:0:0) 
Usnesení č. 67/04/06: Rada pověřuje Ing L. Kozáka svoláním ustavujícího jednání nové DK do 
12.4. a řízením tohoto jednání do volby nového vedení DK. (14:0:0) 

 
6) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 68/04/06: Rada souhlasí s návrhem odpovědi ve smyslu připomínek P. Uhla a J. 
Prokeše na stížnost velvyslance arabských zemí Mansoura Khalida Al Sauda ve věci pořadu „Já, 
muslim“ z cyklu Infiltrace, který byl odvysílán dne 7.10.2005. (12:1:0) 
Usnesení č. 69/04/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
7) Různé 

 
a) Usnesení č. 70/04/06: Rada žádá GŘ o informaci týkající se soudních a správní řízení za II. 

pololetí 2005 v termínu do 13. 4. 2006. (14:0:0) 
b) Předběžný program 5. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 19. 4. 2006 od 13.00 

hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Volba místopředsedy Rady ČT 
- Informace o průběhu volebního vysílání 
- Zpráva o experimentálním provozu ČT24 
- Informace a materiály z DK 
- Podněty a stížnosti 
- Různé 
- Schválení zápisu, závěr 

 
 

                                                                   Ing. Milan Horálek, CSc. 
                         předseda Rady ČT 
 
 
 

Příloha: Přehled stížností a podnětů 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Baumruk a J. Brandejs 
 



Příloha č. 1 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 29. 3. 2006 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 29.3. 2006 

357 1.11.2005 P.Buksa 

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

odpověď dle návrhu 
RČT 

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

20.10.2005 
14.12.2005 
předáno 
Etickému 
panelu ČT 16.11.2005 

odpověď dle návrhu 
RČT 

408 6.12.2005 J.Talíř, SKSP 

postoupení stížnosti -  
 K. Al Saud - stížnost na 
pořad "Já, muslim" ze 
7.10.2005 VO 

14.12.2005 
předáno 
Etickému 
panelu ČT   

odpověď dle návrhu 
RČT 

428 14.12.2005 J. Al Khaled satelitní vysílání do Sýrie   2.1.2006 26.1.2006 odpověď dle návrhu gř 

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

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 odpověď dle návrhu gř 

14 11.1.2006 

J.Birke, 
kabinet  
předsedy vlády 
ČR 

postoupení stížnosti F. 
Dosoudila a Z. Macouna 
na reportáž z 22.10.2005 VO 13.1.2006 

2.2.2006 
dle č.j. 
433/05 odpověď dle návrhu gř 

434 27.12.2005 K.Kafka 

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

435 27.12.2005 S.Libovický 
stížnost na písemné zprávy 
v pořadu "Dobré ráno"   2.1.2006 26.1.2006 odpověď dle návrhu gř 

##### 27.12.2005 D.Navara 

zrušení pořadu "Bez 
obalu" + žádost o 
přehodnocení a vyčíslení 
nákladů   2.1.2006 26.1.2006 odpověď dle návrhu gř 

438 27.12.2005 P.Kroužková 

stížnost na špatnou 
organizaci a provedení 
výstavy Večerníčka, 
žádost o omluvu   2.1.2006 26.1.2006 odpověď dle návrhu gř 

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 odpověď dle návrhu gř 



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 2.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

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 8.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

28 19.1.2006 P.Hannig 

stížnost na gř, předvolební  
vysílání-připravovaný 
pořad VO 26.1.2006 8.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

16 11.1.2006 J.Koníček 
stížnost na zpravodajství 
o papeži Benediktu XVI. VO 13.1.2006 8.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

13 11.1.2006 J.Michálek 

stížnost na 
"Příběhy železné opony" z 
2.1.2006 VO 13.1.2006 14.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

15 11.1.2006 J.Kašpar dotaz na signál ČT   13.1.2006 14.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

5 4.1.2006 V.Barák 
stížnost na chování ČT, 
pořad "Bez obalu"   13.1.2006 14.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

41 24.1.2006 
M.Němcová, 
PS PČR 

postoupení stížnosti 
M.Neumanna, 
objektivnější informování  
občanů, zrušení pořadu 
"Bez obalu" VO 26.1.2006 14.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

3 2.1.2006 J.Kočí poplatky a reklama   11.1.2006 15.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

25 19.1.2006 V.Hendrych 

stížnost na ČT, neobdržení 
odpovědi - vysílání o 
kongresu ODS v Brně VO 26.1.2006 17.2.2006 

odpověď dle návrhu gř, 
viz také č.j. 83 

83 
k č.j. 
9/06, 
391/05, 
413/05 1.3.2006 V.Hendrych 

reakce na odpověď RČT  
č.j. 9/06, porušení Kodexu 
ČT       odpověď RČT 

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 17.2.2006 odpověď dle návrhu gř 

52 3.2.2006 V.Nosek 

návrh na zařazení diskuse 
o zákonu č.106/99 o 
svobodném přístupu k 
informacím   14.2.2006 6.3.2006 odpověď dle návrhu gř 

48 26.1.2006 V.Beran 
stížnost na programovu 
skladbu   14.2.2006 6.3.2006 odpověď dle návrhu gř 



53 3.2.2006 

J.Jiříček, 
advokátní 
kancelář 
zastoupení spol. 
Edward Tomas 
Production  

stížnost na postup ČT, 
neplnění koprodukční 
smlouvy   14.2.2006 13.3.2006 odpověď dle návrhu gř 

54 
k č.j.8 6.2.2006 P. Jílek 

stížnost na "Události" z 
24.1.2006   14.2.2006 6.3.2006 odpověď dle návrhu gř 

67 14.2.2006 Z.Milata 

stížnost na nevyvážené  
zpravodajství v oblasti 
přehledu tisku VO 24.2.2006 13.3.2006 odpověď dle návrhu gř 

354 26.1.2006 M.Brejla stížnost na J.Baumruka       odpověď RČT 

51 2.2.2006 V.Šebek 

reakce na odpověď RČT 
č.j. 2/06 a 334/05, pořad 
"Černé ovce"       na vědomí 

55 6.2.2006 M.Volf 
radě na vědomí, reklamace 
evidence konces.poplatků       na vědomí 

56 6.2.2006 P.Janečka otázky pro RČT       odpověď RČT 

57 6.2.2006 
V.Kural, 
P.Macháček 

radě na vědomí, stížnost 
na pořady o odsunu 
sudetských Němců VO     na vědomí 

59 7.2.2006 J.Maštera 
stížnost na pořad 
 "Vadí-nevadí"       odpověď RČT 

61  
k č.j. 
311/05 9.2.2006 A.Pechancová 

reakce na odpověď RČT 
č.j.311/05, stížnost na 
reportáž z 4.5.2005 VO     na vědomí 

62 10.2.2006 K.Kafka žádost o informace       odpověď RČT 

63 
k č.j. 
419/05 10.2.2005 B.Hubálek 

reakce na odpověď RČT 
č.j. 419/05korespondenční 
a funkční  
liknavost ČT       odpověď RČT 

64 10.2.2006 
M.Nekvinda, 
JOTA s.r.o. 

vyjádření k beletrizaci 
 Četnických humoresek       na vědomí 

75 21.2.2006 J.Novotná 
pro RRTV, programová 
skladba        odpověď RČT 

77 22.2.2006 

P.Kužel, 
Hospodářská 
komora 

poděkování za pořad  
"Podnikatelský servis"       na vědomí 

78 27.2.2006 J.Kvapil reality show Vyvolení       odpověď RČT 

79 27.2.2006 F.Svoboda 
pro RRTV,omluva za 
pořad o muslimech       odpověď RČT 

80 
k č.j. 
375/05 27.2.2006 V.Mareš 

reakce na odpověď RČT  
č.j. 375/05, stížnost na 
pořad "Reportéři ČT" z 
3.10.2005       odpověď RČT 

81 27.2.2006 P.Ohm 

radě na vědomí, 
nevyváženost 
prezentování problémů ve 
zdravotnictví VO     na vědomí 



88 13.3.2006 P.Gracík,advokát 
urgence odpovědi  
K. Kafkovi č.j. 434/05       odpověď RČT 

89 13.3.2006 J.Štorek 

stížnost na objektivitu 
 zpravodajství, "Události" 
z 11.10.05 a způsob 
informování o Zákoníku 
práce VO     odpověď RČT 

                               Stížnosti předané GŘ k vyjádření       

66 14.2.2006 J.Maštera příjem programů ČT   24.2.2006 17.3.2006   

68 14.2.2006 J.Špiřík 
stížnost na programovu 
 skladbu   24.2.2006 17.3.2006   

72 17.2.2006 A.Doucek 
prostor pro neparlamentní  
strany VO 24.2.2006 17.3.2006   

73 21.2.2006 P.Bartoš, RRTV 

postoupení stížnosti  
S.Hüttla na pořad 
"Večerníky" z 27.10.2005 VO 24.2.2006 17.3.2006   

74 21.2.2006 

A.Moravec, 
K.Berka 
Občané za svá 
práva 

stížnost na pořad "Dobré 
ráno s ČT" ze 17.2.2006 VO 24.2.2006 17.3.2006   

82 27.2.2006 P.Rybín 

stížnost na pořad 
"Otázky V.Moravce" z 
26.2.2005 VO 7.3.2006 22.3.2006   

86 8.3.2006 V.Hofbauer 
stížnost na zadání veřejné 
soutěže    15.3.2006     

87 13.3.2006 K.Pavlů 
stížnost na pořad "Sama 
doma" z 6.3.06   15.3.2006     

90 13.3.2006 J.Jůza 
stížnost na nedodržování 
 vysílacích časů   15.3.2006     

91 3.3.2006 K.Loskot 
stížnost na "Události" 
 z 2.3.2006 VO 15.3.2006     

92 6.3.2006 
I.Jordanová, 
 Růžový panter 

stížnost na nedostatečné 
 informování o návštěvě 
prezidenta V.Putina v ČR VO 15.3.2006     

96 19.3.2006 P.Cibulka 

stížnost na pořad 
 "Otázky V.Moravce 
speciál" VO 22.3.2006     

98 21.3.2006 Z.Pavelka 
stížnost na pořad "Černé  
ovce" z 2.8.2005 VO 28.3.2006     

99 21.3.2006 Z.Brabcová 
stížnost na "Události" 
 z 18.1.2006   28.3.2006     

100 21.3.2006 V.Hendrych 

stížnost na pořad 
"Reportéř ČT" z 30.1.06 a 
zpravodajské relace z 
13.3.06 VO 28.3.2006     

101 21.3.2006 
A.Kopecká 
Z.Gutvirthová 

stížnost na historické 
dokumenty   28.3.2006     

102 21.3.2006 D.Tyšerová 

stížnost na gř, použití 
večerníčkových loutek ve 
volební kampani I.Langra   28.3.2006     



103 21.3.2006 P.Homoláč stížnost na "Události" VO 28.3.2006     

104 23.3.2006 M.Winter 

stížnost na pořad "Na 
cestě 
po severním Vietnamu" z 
20.3.2006 VO 28.3.2006     

105 21.3.2006 V.Chmelař 

stížnost na nevhodnou  
reklamu před pořadem pro 
děti   28.3.2006     

 


