
Zápis z 5. jednání Rady České televize dne 19. 4. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. 
Hůlová, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, P. Uhl a J. Voráč.  
Omluveni: J. Šilerová 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, J. Hamanová, L. Kozák, V. Moravec, J. Vondráček, Z. Šámal 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Volba místopředsedy Rady ČT 
• Image České televize – informace o výsledcích výzkumu TV diváků 
• Informace o průběhu volebního vysílání 
• Zpráva o experimentálním provozu ČT24 
• Informace a materiály z DK 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 71/05/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 72/05/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a J. Presl pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Volby místopředsedy Rady ČT 
Usnesení č. 73/05/06: Rada souhlasí se zněním postupu při volbě místopředsedy Rady České 
televize (viz příloha). (14:0:0) 
Usnesení č. 74/05/06: Rada jmenovala volební komisi ve složení J. Baumruk, J. Prokeš, I. 
Satrapa. (14:0:0) 
V nominačním kole na místopředsedu Rady České televize postoupili tito členové: 
M. Badal  3 
D. Dvořák  2 
H. Fibingerová 8 
Z. Hůlová  1 
A. Svobodová 2 
P. Uhl  2 
J. Voráč  2 
 
Kandidaturu přijímá a do druhého kola postupuje H. Fibingerová, ostatní nominovaní kandidaturu 
odmítli. 
 
Ve druhém kole byla H. Fibingerová zvolena místopředsedkyní Rady ČT počtem 8 hlasů.  
 

4) Image České televize – informace o výsledcích výzkumu TV diváků 
Usnesení č. 75/05/06: Rada bere na vědomí informaci týkající se Image ČT – výsledky výzkumu 
TV diváků. Rada doporučuje GŘ, aby při zadání výzkumu pro rok 2007 přihlédl k námětům 
z diskuse z jednání rady (zadání longitiduální syntézy, zavedení regionálního aspektu, metodické 
založení ČT v digitalizaci). (14:0:0) 
 
 



5) Informace o průběhu volebního vysílání 
Usnesení č. 76/05/06: Rada bere na vědomí informaci týkající se průběhu volebního vysílání ČT. 
Rada připomíná generálnímu řediteli své usnesení č. 28/02/06. (14:0:0)  

 
6) Zpráva o experimentálním provozu ČT24 

Usnesení č. 77/05/06: Rada ČT bere na vědomí zprávu ředitele zpravodajství Z. Šámala o 
ukončení experimentálního provozu nového kanálu ČT24 a o současném stavu tohoto dnes již 
řádného vysílání. Rada konstatuje, že jsou plněna její doporučení k tomuto vysílání přijatá 
v usnesení č. 264/17/05. Rada zároveň vyslovuje uznání všem pracovníkům ČT, kteří se na 
zavedení a provozu experimentálního vysílání ČT 24 podíleli. 
Rada ČT konstatuje, že ČT tímto způsobem plní úlohu danou jí zákonem č. 483/1991 o ČT a 
zásadním způsobem napomáhá rozvoji a propagaci digitálního vysílání v ČR.  
Rada žádá generálního ředitele ČT, aby jí předložil informaci o stavu a dalším rozvoji vysílání ČT 
24 za období od dubna 2006 do ledna 2007, a to k 31.1.2007. (14:0:0) 
Usnesení č. 78/05/06: Rada ČT vyslovuje uznání všem pracovníkům zpravodajství ČT Praha, 
zpravodajství TS Brno a TS Ostrava a zpravodajům v regionech ČR za pohotové a kvalitní 
vysílání o událostech v době jarních povodní. (14:0:0) 

 
7) Informace a materiály z Dozorčí komise Rady České televize 

Usnesení č. 79/05/06: Rada bere na vědomí informaci DK, že si svým předsedou zvolila Ing. L. 
Kozáka a místopředsedkyni Ing. D. Trnkovou.  
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za I. čtvrtletí 2006. Rada bere na vědomí 
zápis č. 1 z jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 11.4.2006. (14:0:0) 
Usnesení č. 80/05/06: Rada souhlasí se zvýšením odměny členům DK k 8. dubnu 2006. (12:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 81/05/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (14:0:0) 

 
9) Různé 

a) Usnesení č. 82/05/06: Rada souhlasí s tím, aby limit poplatku za telefon se předsedovi Rady 
ČT zvýšil na 3.500,- Kč měsíčně. (11:0:3) 

b) Rada bere na vědomí, že festivalu ve Zlíně se za Radu ČT zúčastní M. Horálek, D. Dvořák, Z. 
Hůlová. Festivalu Zlatá Praha se zúčastní D. Dvořák a Z. Hůlová. 

c) Předběžný program 6. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 17. 5. 2006 od 13.00 
hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

- Zahájení, kontrola zápisů 
- Informace o závěrech ze semináře o menšinách a menšinových žánrech 
- Vývoj v oblasti programu ČT – část pro „dlouhodobé plány programového rozvoje“ 
- Informace o průběhu volebního vysílání 
- Správní a soudní řízení 
- Informace a materiály z DK 
- Podněty a stížnosti 
- Různé 
- Schválení zápisu, závěr 

 
Ing. Milan Horálek, CSc. 

předseda Rady ČT 
 
 
Příloha:  

1. Návrh postupu volby místopředsedy Rady ČT 
2. Přehled stížností a podnětů 

 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová a J. Presl 



Příloha č. 1 
 
Návrh postupu volby místopředsedy Rady ČT 
 
1. Způsob volby: 
 
Volba bude tajná.  
 
2. Volební komise: 
 
Rada ČT zvolí tříčlennou volební komisi ze členů, kteří nekandidují na uvedené funkce. Volba komise 
může být provedena až po nominaci kandidátů na funkci místopředsedy. (Nebo se rozhodne, že 
komise bude zvolena ještě před nominací.) Členové této komise zvolí ze svého středu předsedu, který 
bude řídit volbu. Z každé volby bude pořízen zápis, který členové volební komise potvrdí podpisem. 
 
3. Volba místopředsedy: 

 
Nominace kandidátů 
o Všichni členové Rady obdrží písemný seznam členů rady.  
o Každý člen může nominovat dva členy včetně sama sebe, a to tak, že v seznamu označí 

příslušné jméno (x), a volební lístek vhodí do volební urny. 
o Volební komise sestaví seznam kandidátů. 
o Navržení kandidáti potvrdí svoji účast ve volbě. Kandidáti mají právo na vystoupení  
 v délce max. 3 min. před vlastní volbou v abecedním pořadí. 
 
1. kolo volby (postupové kolo)  
o Uskuteční se jen v případě, že počet kandidátů bude vyšší než dva. Při počtu nižším se hned 

přechází do 2. kola. 
o Každý člen obdrží písemný seznam kandidátů. 
o Každý člen označí v seznamu kandidáta/kandidáty, jemuž/jimž dává hlas, a volební lístek 

vhodí do volební urny. 
o Každý člen má právo 2 hlasů. 
o Do druhého kola postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.  
o Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 
o Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 2. kola rovněž všichni za 

podmínky, že dvě postupová místa nejsou již obsazena kandidáty s vyšším počtem hlasů.  
 

2. kolo volby:  
o Každý člen obdrží písemný seznam kandidátů. 
o Každý člen označí v seznamu jednoho kandidáta, jemuž dává hlas, a volební lístek vhodí do 

volební urny. 
o V případě, že jeden kandidát získá potřebný počet hlasů, je zvolen místopředsedou. 
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, postupují dva kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů do 3. kola volby. 
o Při rovnosti hlasů postupují do 3. kola všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů. 
o Při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě postupují do 3. kola rovněž všichni za 

podmínky, že dvě postupová místa nejsou již obsazena kandidáty s vyšším počtem hlasů. 
 

3. kolo volby: 
o Hlasuje se dle stejného systému jako ve 2. kole. 
o V případě, že žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů nebo při rovnosti hlasů je 

volba ukončena.  
 

Nová volba:  
o V nové volbě může kandidovat kterýkoli člen rady bez ohledu na výsledky předchozí volby. 



o V jednom termínu (jednání rady) se volba opakuje maximálně dvakrát. 
o Další volba se eventuelně uskuteční na nejbližším jednání rady. 

 
 
 
 
 
V Praze, 11. dubna 2006 
 
Bohumil Fanta 
 
 



Příloha č. 2 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 19.4. 2006 
čj Datum 

doručení 
 

Jméno Charakteristi
ka 

VO Předáno GŘ 
k vyjádření 

datum předání 
datum doručení  

Způsob vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 19.4. 2006 

66 14.2.2006 
J.Mašter
a příjem programů ČT   24.2.2006 17.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

68 14.2.2006 J.Špiřík 

stížnost na 
programovu 
 skladbu   24.2.2006 17.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

72 17.2.2006 
A.Douc
ek 

prostor pro 
neparlamentní  
strany VO 24.2.2006 17.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

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 

odpověď dle 
návrhu gř 

74 21.2.2006 

A.Mora
vec, 
K.Berka 
Občané 
za svá 
práva 

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

odpověď dle 
návrhu gř 

82 27.2.2006 P.Rybín 

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

odpověď dle 
návrhu gř 

86 8.3.2006 
V.Hofb
auer 

stížnost na zadání 
veřejné soutěže    15.3.2006 30.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

87 13.3.2006 K.Pavlů 

stížnost na pořad 
"Sama doma" z 
6.3.06   15.3.2006 30.3.2006 

odpověď 
pozastavena 

90 13.3.2006 J.Jůza 

stížnost na 
nedodržování 
 vysílacích časů   15.3.2006 30.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

91 3.3.2006 
K.Losk
ot 

stížnost na 
"Události" 
 z 2.3.2006 VO 15.3.2006 30.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

92 6.3.2006 

I.Jordan
ová, 
 Růžový 
panter 

stížnost na 
nedostatečné 
 informování o 
návštěvě prezidenta 
V.Putina v ČR VO 15.3.2006 30.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

96 19.3.2006 
P.Cibul
ka 

stížnost na pořad 
 "Otázky V.Moravce 
speciál" VO 22.3.2006 30.3.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

98 21.3.2006 
Z.Pavel
ka 

stížnost na pořad 
"Černé  
ovce" z 2.8.2005 VO 28.3.2006 12.4.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 



99 21.3.2006 
Z.Brabc
ová 

stížnost na 
"Události" 
 z 18.1.2006   28.3.2006 12.4.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

100 21.3.2006 
V.Hend
rych 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
30.1.06 a 
zpravodajské relace 
z 13.3.06 VO 28.3.2006 12.4.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

102 21.3.2006 
D.Tyšer
ová 

stížnost na gř, 
použití 
večerníčkových 
loutek ve volební 
kampani I.Langra   28.3.2006 12.4.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

103 21.3.2006 
P.Homo
láč 

stížnost na 
"Události" VO 28.3.2006 12.4.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

104 23.3.2006 

M.Wint
er, 
 
J.Homol
a 

stížnost na pořad 
"Na cestě 
po severním 
Vietnamu" z 
20.3.2006 VO 28.3.2006 12.4.2006 

odpověď 
pozastavena 

107 25.3.2006 
P.Wand
rol 

stížnost na 
nevyváženost 
popisu událostí v 
regionech VO 30.3.2006 12.4.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

108 27.3.2006 
Š. 
Haviar 

protest proti 
manipulaci 
veřejným míněním VO 30.3.2006 12.4.2006 

odpověď dle 
návrhu gř 

113 31.3.2006 I.Beran 
stížnost na vysílání 
ČT       odpověď RČT 

116 3.4.2006 L.Petr žádost o informaci        na vědomí 

117 4.4.2006 A. Král 

hlasování sms v 
pořadu "Otázky 
V.Moravce special"       odpověď RČT 

118 4.4.2006 
M.Hoří
nek 

radě na vědomí, 
stížnost na 
anketu ČT-Pavián 
2005       na vědomí 

119 5.4.2006 M.Vojta 
stížnost na  
 hudební podkresy       

odpověď RČT -  
na vědomí 

431/
05 5.4.2006 L.Tietze 

vyjádření k odpovědi 
č.j. 
 431/05       odpověď RČT 

122 
k č.j. 
96 6.4.2006 

P.Cibul
ka 

stížnost na záměrné 
průtahy  
v přebírání pošty a 
ignorování stížnosti 
a na předsedu 
M.Horálka       odpověď RČT 

123 6.4.2006 

I. 
Rašnero
vá 

na vědomí, pořad 
 "Na větvi"       na vědomí 

125 10.4.2006 
H.Vojáč
ková 

stížnost na postup 
oddělení 
 tv poplatků       

odpověď RČT 
+ k vyřízení gř 



126 11.4.2006 

Z.Tihlař
ík, 
 TK W 
s.r.o. 

na vědomí, 
Czechlink       na vědomí 

127 11.4.2006 
P.Truks
a reklama       

odpověď RČT 
+ k vyřízení gř 

129 11.4.2006 V.Fuksa 

stížnost na odmítání 
vydat  
analýzu jazykové 
úrovně vysílání ČT       

odpověď RČT 
+ k vyřízení gř 

130 12.4.2006 
Z.Komo
ndiová Hanák       na vědomí 

354/
05 13.4.2006 

M.Brejl
a 

nesouhlas o 
odpovědí 
 předsedy RČT       na vědomí 

   

Stížnost
i 
předan
é GŘ k 
vyjádře
ní           

101 21.3.2006 

A.Kope
cká 
Z.Gutvi
rthová 

stížnost na historické 
dokumenty   28.3.2006     

105 21.3.2006 
V.Chme
lař 

stížnost na 
nevhodnou  
reklamu před 
pořadem pro děti   28.3.2006     

109 28.3.2006 

I. 
Matějko
vá reakce na vysílání   30.3.2006     

110 31.3.2006 
I.Rotten
berg telefonické soutěže   5.4.2006     

111 31.3.2006 J.Šípek 
stížnost na 
zpravodajství   5.4.2006     

112 31.3.2006 
R.Šando
vá 

dotaz na pořad "Na 
větvi"   5.4.2006     

114 31.3.2006 
P.Pružin
a 

stížnost na zprávy v 
pořadu "Dobré ráno" 
z 27.3.2006   5.4.2006     

115 30.3.2006 

M.Ham
erský,  
LiRA 

stížnost na pořad 
"Otázky V. Moravce 
speciál" VO 5.4.2006     

124 7.4.2006 
Z.Maco
un 

stížnost na pořad 
"Příběhy železné 
opony" z 20.3.2006   12.4.2006     

131 13.4.2006 J.Suchý 

neuskutečněná stáž 
pro  
začínající romské 
novináře v ČT   18.4.2006     



133 18.4.2006 

J.Brož, 
J.Novák
, 
T. 
Sokol, 
advokát
ní 
kancelář 

stížnost na pořad 
"Události" a 
"Události, 
komentáře" z 
13.4.2006   20.4.2006     

 


