
Zápis ze 7. jednání Rady České televize dne 14. 6. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  
J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč.  
Omluveni: Z. Hůlová 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, Z. Šámal, J. Vondráček, V. Moravec, F. Lambert, P. Hanuš  
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Informace o průběhu volebního vysílání 
• Očekávané důsledky zavádění digitálního vysílání 
• Příprava Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2005 
• Informace a materiály z DK 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 94/07/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 95/07/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení B. Fanta a I. Satrapa a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení, kontrola zápisů 

Usnesení č. 96/07/06: Rada bere na vědomí informace M. Horálka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady (13:0:0) 
 

4) Informace o průběhu volebního vysílání 
Usnesení č. 97/07/06: Rada ČT bere na vědomí předloženou informaci. Rada dává GŘ v úvahu, 
aby při příští přípravě volebního vysílání ČT přihlédla k připomínkám a námětům členů rady 
vznesených v rozpravě. Rada vyslovuje uznání a poděkování za vynikající výkony televizních 
kolektivů ve volebním vysílání a jmenovitě za výkony pana Moravce. (14:0:0) 
 

5) Očekávané důsledky zavádění digitálního vysílání 
Usnesení č. 98/07/06: Rada vzala na vědomí informace o postupu digitalizace. Další projednávání 
této problematiky na jednání rady bude zařazeno na program ve druhé polovině září, případně 
v říjnu t.r. (14:0:0) 

 
6) Příprava Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2005 

Usnesení č. 99/07/06: Rada bere na vědomí informace předsedy rady o přípravě Výroční zprávy o 
hospodaření ČT v roce 2005. (14:0:0)  

 
7) Informace a materiály z Dozorčí komise Rady České televize 

Usnesení č. 100/07/06: Rada bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 13. 6. 2006. (14:0:0) 
Usnesení č. 101/07/06: 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 prodejem níže uvedených nemovitostí 
firmě TITANUM a.s., za cenu 7.500.000,- Kč. 

- pozemek parc. st. č. 2626 



- pozemek parc. st. č. 2627 
- pozemek parc. č. 203/1 
- pozemek parc. č. 203/5 
- pozemek parc. č. 203/7 
- pozemek parc. č. 203/9 
- pozemek parc. č. 205/1 
- budova bez čp./č.e. obč. vybavenost na parcele st. č. 2626 
- budova bez č.p./č.e. jiná stavba na parcele st. č. 2627  
zapsané na LV č. 15 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava 
 - 1/3 podíl na pozemku parc. č. 205/6 
zapsaný na LV č. 1556 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. (14:0:0) 

 
Usnesení č. 102/07/06: 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 kupní smlouvou níže uvedených 
nemovitostí s firmou VVUÚ, a.s. za cenu 4.200.000,- Kč. 

- pozemek parc. č. 3287/108, jenž vznikl oddělením z pozemku p.p.č. 3287/1 dle 
geometrického plánu č. 1443-101/2005 ze dne 22.7.2005 
- pozemek parc. č. 3287/2  
budova bez č.p./č.e. - obč. jiná stavba nacházející se na pozemku par. č. 3287/2 
zapsané na LV č.1600 vedeném pro kat.území Radvanice, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Ostrava, od prodávajícího - firmy VVUÚ, a.s.- ve znění 
předloženého návrhu kupní smlouvy. (13:0:1) 

 
Usnesení č. 103/07/06: 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 nájmem nebytových prostor s Jiřím 
Pavlíčkem a Hanou Petrovou. Tato smlouva řeší poskytnutí nebytových prostor pro nájemce na 
zřízení provozovny solária, pedikury a pro modeláž nehtů. Roční cena za nájem byla stanovena na 
72.154,- Kč. Stanovená cena je v souladu s rozhodnutím OFŘ č.5/2002 
 (14:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 104/07/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
9) Různé 

a) Předběžný program 8. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 26. 7. 2006 od 13.00 
hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

- Zahájení, kontrola zápisů 
- Struktura Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2005 – organizační a pracovní zajištění 
- Hospodářské výsledky za rok 2005  
- účetní uzávěrka 
- zpráva auditora 
- Vyhodnocení vysílacího schématu za 1. pololetí 2006  
- Materiály z DK 
- Podněty a stížnosti 
- Různé 

- průběžná informace k problematice digitalizace 
- hodnocení plnění úkolů GŘ, vyplývající z manažerské smlouvy 

- Schválení zápisu, závěr 
 Ing. Milan Horálek, CSc. 
 předseda Rady ČT 
Příloha: Přehled stížností a podnětů 
Ověřovatelé zápisu: B. Fanta a I. Satrapa 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 14.6. 2006 
čj Datum 

doručení 
Jméno 

Charakteristika 
VO Předáno GŘ k 

vyjádření 
 datum předání 
datum doručení  

Způsob 
vyřízení 
radou 
(charakte
ristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 14.6. 2006 

165 16.5.2006 K.Loskot stížnost na "Události" ze 14.5.2006 VO     odpověď RČT 

168 16.5.2006 P.Norbert 
poděkování za pořad 
 "Diagnóza"       odpověď RČT 

171 22.5.2006 J.Kotnov 
dotaz na politické aktivity člena 
Rady ČT       odpověď RČT 

172 22.5.2006 V. Zelina 
stížnost na vyváženost 
zpravodajství ČT24 VO     odpověď RČT 

173 22.5.2006 J.Dostalík 
dotaz na používání názvu 
 Česko        odpověď RČT 

174 22.5.2006 

L.Zivčák, 
Komunistick
á strana 
Českosloven
ska 

Ústavní stížnost 
 1.Máj 2006 VO     odpověď RČT 

114 24.5.2006 P.Pružina 
nesouhlas s odpovědí RČTč.j. 114, 
Dobré ráno z 27.3.2006       odpověď RČT 

177 29.5.2006 

P.Macháček, 
Kruh 
občanů 
vyhnaných v 
r.1938 z 
pohraničí 

na vědomí, stížnost na 
zpravodajství o výročí prvního 
vlaku vypraveného v rámci 
transferu sudetských Němců VO     odpověď RČT 

178 29.5.2006 V. Vopálka 
stížnost na pořad "Otázky V. 
Moravce special" z 25.5.2006 VO     odpověď RČT 

179 29.5.2006 P.Cibulka 
námitka spojená s protestem vůči 
moderování p. Moravce       na vědomí 

184 2.6.2006 S.Libovický 

na vědomí, stížnost na  
pořad "Otázky V.Moravce z 
25.5.2006       na vědomí 

186 
k 
č.j.62, 
135, 
434/05 2.6.2006 K.Kafka 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" z 13.12.2004 a 
film "Ruth to vidí jinak" z 
6.11.2005 VO     odpověď RČT  

187 5.6.2006 L.Bíža 

na vědomí, stínost na zpravodajství 
Dobrého rána z 5.6.2006 - 
antikomunismus VO     na vědomí 

188 7.6.2006 
V.Žák, 
RRTV satelitní vysílání ČT       na vědomí 



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 odpověď RČT 

67 24.4.2006 Z.Milata 
zařazení Haló novin do teletextové 
rubriky "Z tisku" VO 25.4.2006 12.5.2006 odpověď pozastavena  

144 26.4.2006 M.Berka 

podnět k prošetření aktivit  
pracovníků ČT při pivních 
oslavách pivovaru Černá Hora   5.5.2006 26.5.2006 odpověď dle návrhu gř 

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 odpověď dle návrhu gř 

154 4.5.2006 J.Maštera 

návrh na změnu 
ve vysílání politických diskusních 
přadů VO 5.5.2006 26.5.2006 odpověď dle návrhu gř 

158 9.5.2006 J.Spolek 
stížnost na neobjektivní, 
jednostranné zpravodajství  VO 12.5.2006 1.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

159 9.5.2006 M.Berka 

podnět k prošetření aktivit 
P.Lesáka při akci "Třebíčské 
slavnosti piva"   12.5.2006 26.5.2006 odpověď dle návrhu gř 

163 11.5.2006 Z.Zetocha 
dotaz na internetové vysílání 
ČT24   18.5.2006 1.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

166 16.5.2006 J.Šedo 
stížnost na pořad "Reportéři ČT" z 
15.5.2006 VO 18.5.2006 1.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

167 16.5.2006 M. Berka 
podnět k prošetření aktivit 
M.Nesvadby   18.5.2006 1.6.2006 odpověď dle návrhu gř 

   

 
Stížnosti 
předané GŘ 
k vyjádření           

143 24.4.2006 
M.Grebeníče
k 

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   

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   



161 11.5.2006 F.Synek stížnost na "Události" z 1.5.2006 VO 12.5.2006 12.6.2006   

164 15.5.2006 V.Čížek 
stížnost na anketu 
 "Pavian 2005"   18.5.2006     

111 24.5.2006 J.Šípek 

reakce na odpovědi č.j.111 a 
stížnost na Události z  
22.5.2006   2.6.2006     

175 29.5.2006 

M.Zitko, 
magistrát 
města 
Pardubice 

stížnost na pořad "Černé ovce" z 
16.5.2006 VO 2.6.2006     

176 29.5.2006 

V.Postráneck
ý, 
Herecká 
asociace 

reakce na situaci týkající se Ester 
Janečkovou   2.6.2006     

185 2.6.2006 B.Veselý 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 29.5.2006 VO 12.6.2006     

192 12.6.2006 I.Patočková 
stížnost na Večerníček 
 - Pat a Mat   13.6.2006     

193 13.6.2006 J.Maštera 

stížnost na pořad 
 "Letiště Praha-Ruzyně pro třetí 
tisíciletí" z 8.6.06 VO 15.6.2006     

 


