
Zápis ze 6. jednání Rady České televize dne 17. 5. 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, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč.  
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, K. Taberyová, Z. Šámal, V. Vocetková, D. Trnková, F. Lambert 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Informace o závěrech ze semináře o menšinách a menšinových žánrech 
• Projednání a schválení dlouhodobých plánů programového, strategického a ekonomického 

rozvoje 
• Informace o průběhu volebního vysílání 
• Správní a soudní řízení 
• Informace a materiály z DK 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 83/06/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 84/06/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Baumruk a I. Satrapa a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení, kontrola zápisů 

Usnesení č. 85/06/06: Rada souhlasí se změnou termínu předložení materiálu o připravovaném 
rozšíření regionálního zastoupení ČT, ve smyslu usnesení č. 231/15/2005. (14:0:0) 
 

4) Informace o závěrech ze semináře o menšinách a menšinových žánrech 

Usnesení č. 86/06/06: Rada bere na vědomí, že z veřejného semináře na téma menšin a 
menšinových žánrů, který rada ve spolupráci s vedením ČT pořádala 15. února 2006, byl vydán 

péčí sekretariátu rady a pověřených členů rady Jany Šilerové a Petra Uhla přepis semináře, který 
se podle technických možností zasílá účastníkům semináře. Rada v rámci konečné úpravy 
zapracuje připomínku K. Taberyové. Sborník, včetně přednesených příspěvku, zveřejní rada na 
www stránkách. Rada ČT konstatuje, že tento seminář zaznamenal ve veřejnosti, v Radě vlády ČR 
pro národnostní menšiny a v dalších institucích příznivý ohlas. (13:0:1) 
 

5) Projednání a schválení dlouhodobých plánů programového, strategického a ekonomického rozvoje 
Usnesení č. 87/06/06: Do působnosti Rady České televize dle § 8 odst. 1j) zákona č. 483/1991 
Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů patří schvalovat dlouhodobé plány 
programového, technického a ekonomického rozvoje. 
 
Rada schvaluje předložený materiál s tím, že návrhy a připomínky uplatněné v průběhu jednání a 
zejména poznatky z dalšího vývoje budou zohledněny ve variantě předložené Radě ČT ke 
schválení v únoru 2007. Materiál bude po jazykové úpravě zveřejněn na www stránkách ČT. 
(13:1:1) Proti tomuto usnesení hlasovala Z. Hůlová 
 



 
6) Informace o průběhu volebního vysílání 

Usnesení č. 88/06/06: Rada bere na vědomí ústní informaci generálního ředitele a ředitele 
zpravodajství týkající se průběhu volebního vysílání ČT. (15:0:0)  

 
7) Správní a soudní řízení 

Usnesení č. 89/06/06: Rada ČT bere na vědomí souhrnnou zprávu generálního ředitele o 
správních a soudních řízeních, vedených ČT a s ČT za 2. pololetí r. 2005. 
Rada konstatuje, že z dikce zákona, rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a 
příslušných soudů nelze vyvodit jednoznačná vodítka pro vysílací praxi. 
Rada žádá GŘ o písemnou informaci o správních a soudních řízeních, vedených ČT a s ČT 
v 1.pololetí 2006, a to v termínu do 31.7. 2006. (14:0:0) 
 

8) Informace a materiály z Dozorčí komise Rady České televize 
Usnesení č. 90/06/06: Rada bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 9. 5. 2006 a Plán činnosti DK na 2. pololetí 2006. (14:0:0) 

 
9) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 91/06/06: Rada souhlasí s původní odpovědí na stížnost K. Pavlů (čj. 87), 
zformulovanou J. Baumrukem ve znění návrhů vzešlých z diskuse. (13:1:1 ) 
Usnesení č. 92/06/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
10) Různé 

a) V souvislosti s posunutým termínem předložení usnesení č. 231/15/05 bude komplexněji 
projednána problematika zákonného plnění vysílání TS Brno a TS Ostrava v září 2006.  

b) Usnesení č. 93/06/06: Rada pověřila J. Prokeše, aby ve spolupráci s vedením ČT připravil 
seminář na téma Regionální vysílání ČT v moderním světě s tím, že materiál bude předložen 
do konce září. Předběžný termín semináře se přepokládá na listopad 2006. (13:0:0) 

c) Další jednání Rady se uskuteční 14.6., 26.7. a 30.8.2006 
d) Předběžný program 7. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 14. 6. 2006 od 13.00 

hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Informace o průběhu volebního vysílání 
- Příprava Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2005 
- 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 I. Satrapa 



Příloha č. 1 
 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení 

Způsob vyřízení 
radou 

(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 17.5. 2006 

104 23.3.2006 M.Winter, 
 
J.Homola,Česko-
vietnamská spol. 

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

VO 28.3.2006 12.4.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

87 13.3.2006 K.Pavlů stížnost na pořad "Sama 
doma" z 6.3.2006 

VO 15.3.2006 30.3.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

101 21.3.2006 A.Kopecká 
Z.Gutvirthová 

stížnost na historické 
dokumenty 

  28.3.2006 21.4.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

105 21.3.2006 V.Chmelař stížnost na nevhodnou  
reklamu před pořadem 
pro děti 

  28.3.2006 20.4.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

109 28.3.2006 I. Matějková reakce na vysílání   30.3.2006 25.4.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

110 31.3.2006 I.Rottenberg telefonické soutěže   5.4.2006 25.4.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

111 31.3.2006 J.Šípek stížnost na zpravodajství   5.4.2006 2.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

112 31.3.2006 R.Šandová dotaz na pořad "Na 
větvi" 

  5.4.2006 2.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

114 31.3.2006 P.Pružina stížnost na zprávy v 
pořadu "Dobré ráno" z 
27.3.2006 

  5.4.2006 2.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

115 30.3.2006 M.Hamerský,  
LiRA 

stížnost na pořad 
"Otázky V. Moravce 
speciál" 

VO 5.4.2006 2.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

124 7.4.2006 Z.Macoun stížnost na pořad 
"Příběhy železné opony" 
z 20.3.2006 

  12.4.2006 2.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

131 13.4.2006 J.Suchý neuskutečněná stáž pro  
začínající romské 
novináře v ČT 

  18.4.2006 19.4.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

137 
k č.j. 
119/05 

19.4.2006 V.Kural,  
P.Macháček 

radě na vědomí, 
jednostrannost a 
neobjektivnost týkající 
se sudetoněmecko-české 
historie v pořadech ČT 

VO 25.4.2006 5.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

138 21.4.2006 Ivo Patta stížnost na pořad 
"Otázky V. Moravce" ze 
17.4.2006 

VO 25.4.2006 5.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 

141 
k č.j. 
115 

24.4.2006 M.Hamerský,  
LiRA 

vysílání části pořadu  
 "Otázky V.Moravce", 
kterou vysílá ČT24 také 
na ČT2 

  25.4.2006 5.5.2006 odpověď dle 
návrhu gř 



134 18.4.2006 M.Berka k odpovědi č.j. 415/05 VO     odpověď dle 
návrhu RČT 

135 
k č.j. 
434/05 

18.4.2006 K. Kafka k odpovědi č.j. 434/05, 
62/06 

      odpověď RČT 

136 19.4.2006 L.Eliašová připomínky k pořadu  
"Kouzelná školka" 

      odpověď RČT 

139 21.4.2006 J.Magnusková poděkování za pořady s 
naboženskou tematikou 

      na vědomí 

96 26.4.2006 P.Cibulka reakce na odpověď RČT  
č.j. 96, předvolební 
vysílání 

VO     odpověď RČT 

145 27.4.2006 J.Habart distribuce přístupových  
karet Czech link 

      odpověď RČT + 
 gř na vědomí 

146 27.4.2006 L.Matějová připomínky k ČT       odpověď RČT 

149 2.5.2006 G.Eggers stížnost na pořad 
"Otázky V. Moravce 
speciál" z 2.3.2006 

      odpověď RČT 

66 2.5.2006 J.Maštera nesouhlas s odpovědí 
RČT č.j. 66, příjem 
programů ČT 

      odpověď RČT 

150 
k č.j. 
433/05 

2.5.2006 J.Baar reakce na odpověď RČT 
 č.j. 433/05, stížnost na 
reportáž o setkání 
ochránců hranic z 
22.10.2005 

VO     odpověď RČT 

151 2.5.2006 L.Kleček vyjádření k nepravdivým 
informacím v pořadu 
"Otázky V.Moravce" z 
30.4.2006 

VO     odpověď RČT 

152 2.5.2006 J. Doleček stížnost na pořady 
"Otázky V.Moravce" a 
"Otázky V.Moravce 
speciál" 

VO     odpověď dle 
návrhu gř, 
 dle č.j. 115 

153 2.5.2006 Z. a H. Věchtovi stížnost na postup ČT při 
vymáhání konc.poplatků 

      odpověď RČT + 
 gř na vědomí 

155 4.5.2006 RRTV postoupení anonymního 
 podnětu divačky ve věci 
šetření způsobu 
výběrového řízení na 
obsazení volných míst  

      na vědomí 

                                
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

          

133 18.4.2006 J.Brož, J.Novák, 
T. Sokol, 
advokátní 
kancelář 

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

VO 20.4.2006 16.5.2006   



67 24.4.2006 Z.Milata zařazení Haló novin do 
teletextové rubriky "Z 
tisku" 

VO 25.4.2006 12.5.2006   

143 24.4.2006 M.Grebeníček postoupení stížnosti 
M.Bláhy 
na vysílací čas seriálu 
"Pakárna" dne 23.4.2006 

  5.5.2006 16.5.2006   

160 
 k č.j. 
143 

9.5.2006 J. Malínek stížnost na pořad 
 "Pakárna" z 23.4.2006 

  12.5.2006 16.5.2006   

144 26.4.2006 M.Berka podnět k prošetření 
aktivit  
pracovníků ČT při 
pivních oslavách 
pivovaru Černá Hora 

  5.5.2006     

147 2.5.2006 L.Rouček,  
Evropský 
parlament 

stížnost na zpravodajství 
ČT, 
neinformování o jednání 
europarlamentní 
sociálnědemokratické 
frakce v Praze 

VO 9.5.2006 16.5.2006   

148 2.5.2006 J.Kalášková stížnost na 
neprofesionální 
a bulvární zpravodajství 
ČT, Události z 25.1.04 a 
18.1.06 

VO 5.5.2006 16.5.2006   

154 4.5.2006 J.Maštera návrh na změnu 
ve vysílání politických 
diskusních přadů 

VO 5.5.2006     

158 9.5.2006 J.Spolek stížnost na neobjektivní, 
jednostranné 
zpravodajství  

VO 12.5.2006     

159 9.5.2006 M.Berka podnět k prošetření 
aktivit P.Lesáka při akci 
"Třebíčské slavnosti 
piva" 

  12.5.2006     

161 11.5.2006 F.Synek stížnost na "Události" z 
1.5.2006 

VO 12.5.2006     

163 11.5.2006 Z.Zetocha dotaz na internetové 
vysílání 
ČT24 

  18.5.2006     

164 15.5.2006 V.Čížek stížnost na anketu 
 "Pavian 2005" 

  18.5.2006     

166 16.5.2006 J.Šedo stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
15.5.2006 

VO 18.5.2006     

167 16.5.2006 M. Berka podnět k prošetření 
aktivit 
M.Nesvadby 

  18.5.2006     

 


