
Zápis z 11. jednání Rady České televize dne 27. 9. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. 
Hůlová, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, J. Šilerová, A. Svobodová a P. Uhl 
Omluveni: J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Změna rozpočtu ČT 
• Materiály z Dozorčí komise Rady České televize 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 135/11/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 136/11/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Brandejs a I. Satrapa a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

3) Usnesení č. 137/11/06: Rada vyslechla informace M. Horálka a bere na vědomí, že k dnešnímu dni 
nejsou žádná nesplněná usnesení. (12:0:0) 

 
4) Změna rozpočtu ČT 

Usnesení č. 138/11/06: Rada ČT bere na vědomí: 
- vývoj a předpoklad čerpání nákladů 
- vývoj a předpoklad výraznějšího zlepšení výnosů 
- přehodnocení a přesuny titulů v plánu investic tak, že rozpočtovaných 450 mil. Kč investic v r. 

2006 bude splněno 
Nepoužité prostředky vzniklé lepším hospodařením zvýší objem finančních prostředků ve fondu 
televizních poplatků (13:0:0)  

 
5) Materiály z Dozorčí komise Rady České televize 

Usnesení č. 139/11/06: Rada bere na vědomí zápis č. 5 ze dne 22.8. 2006 a zápis č. 6 ze dne 
19.9.2006 z jednání Dozorčí komise Rady České televize. (13:0:0) 
Usnesení č. 140/11/06: 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 Rekreačního střediska 
Alamo. Jedná se o prodej budovy č.p. 260 na pozemku p.č.st. 71, studny a vodovodní přípojky na 
pozemku p.č. 319/2, pozemku p.č. st. 71 o výměře 657 m2, pozemku p.č. st. 246 o výměře 60 m2, 
pozemku, p.č. 231/1 o výměře 3355 m2, pozemku p.č. 231/3 o výměře 278 m2, pozemku p.č. 231 
o výměře 95m2 vše v katastrálním území Velká Úpa I, obce Pec pod Sněžkou, okrese Trutnov, 
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální 
pracoviště Trutnov, kupující Vladimír Rýznar a Hana Rýznarová, kupní cena je 3.830.000,- Kč 
(cena dle znaleckého posudku č. 336-04/05 ze dne 1.1.2005 je 2.260.000,-). (13:0:0) 

 
6) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 141/11/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (14:0:0) 



7) Různé 
a) Usnesení č. 142/11/06: Rada bere na vědomí koncept semináře věnovaného otázkám 

regionálního vysílání ČT předložený J. Prokešem a oceňuje tento materiál. Rada jmenuje 
pracovní skupinu ve složení J. Prokeš, J. Brandejs a D. Dvořák k vypracování druhé verze 
koncepce. Tato pracovní skupina ve spolupráci s odborníky jmenovanými GŘ předloží druhou 
verze koncepce s organizačními návrhy do 22. 10. 2006. (14:0:0) 

 
b) Rada vyslechla informace týkající se projednání Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 

2005 ve Výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu. 
 

c) Usnesení č. 143/11/06: Rada schvaluje svůj rozpočet na rok 2007 v předloženém znění. 
(14:0:0) 

 
d) Rada vyslechla informace P. Uhla týkající se projektu Pomozte dětem. 

 
e) Rada vyslechla informace J. Prokeše týkající se setkání s delegací Státního úřadu pro rozhlas, 

film a televizi ČLR. 
 

f) Ve dnech 2. a 3. listopadu 2006 se uskuteční mediální konference v Českém Krumlově na 
téma Digitalizace televizního vysílání. 

 
g) Rada vyslechla informace D. Dvořáka týkající se jeho účasti na semináři pořádaném 

Adenauerovou nadací. 
 

h) Rada vyslechla informace GŘ, že pro zaměstnance ČT bude uspořádána prezentace nového 
loga ČT. 

 
i) Jednání Rady v prosinci: 6. a 20. 12. 2006. 

 
j) Předběžný program 12. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 11.10. 2006 od 13.00 

hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí 2006 
- Digitalizace 
- 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. Brandejs a I. Satrapa 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 27.9. 2006 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 27. 9. 2006 

240 18.8.2006 L.Marynčák 
stížnost na reklamu na 
přípravek ArginMax 
s MUDr. Uzlem 

  18.8.2006 7.9.2006 
odpověď po 
vyjádření gř 

252 16.8.2006 V.Ptáček 
stížnost na reklamu na 
přípravek ArginMax 
s MUDr. Uzlem 

      
odpověď po 
vyjádření gř 

253 21.8.2006 M.Sojka 
stížnost na reklamu na 
přípravek ArginMax 
s MUDr. Uzlem 

      
odpověď po 
vyjádření gř 

256 17.8.2006 J.Šíp 
stížnost na reklamu na 
přípravek ArginMax 
s MUDr. Uzlem 

      
odpověď po 
vyjádření gř 

258 22.8.2006 M.Štrumfa 
stížnost na reklamu na 
přípravek ArginMax 
s MUDr. Uzlem 

      
odpověď po 
vyjádření gř 

272 12.9.2006 
M.Logrová,  
SETUZA a.s. 

na vědomí, stížnost na 
"Události" z 6.9.2006 

VO     na vědomí 

273 12.9.2006 M.Krupica 
na vědomí, stížnost na 
pořad "Ruské spásy" 

      na vědomí 

274 15.9.2006 

J.Holas, 
zastoupení spol. 
WPB Consulting, 
a.s. 

na vědomí, stížnost na 
postup redaktora 
V.Weinera 

VO     na vědomí 

276 15.9.2006 V.Matějka vysílání ČT4 Sport       
odpověď RČT + 
GŘ k vyřízení 

277 15.9.2006 J.Kupčík 
žádost o analýzu využití 
profese dokumentarista v 
ČT 

      
odpověď RČT + 
GŘ k vyřízení 

278 20.9.2006 P.Beneš stížnost na změnu loga ČT       na vědomí 

280 20.9.2006 H.Kořínková 
stížnost na tv vysílání (na 
objektivitu, reklamy, 
redaktory ČT atd.) 

VO     odpověď RČT 

281 19.9.2006 F.Úlehla 

vysílání přenosů na ČT4 
Sport, nedodržování 
začátků vysílacích časů na 
ČT1       

odpověď RČT + 
GŘ k vyřízení 

129 20.9.2006 V.Fuksa 

analýza jazykové úrovně 
ČT, 
reakce na předchozí 
korespondenci s GŘ       ně vědomí 

282 21.9.2006 O.Makhnev 

na vědomí,stížnost na 
pořad 
 "Ruské spásy" z 28.8.       na vědomí 



194 25.9.2006 V.Hrabě 

reakce na odpověď RČT 
č.j.194, stížnost na ČT, 
neodpovídání na dotazy       

odpověď RČT 
 + GŘ k vyřízení 

285 25.9.2006 

D.Dudáš, 
Pravoslavná 
církevní obec v 
Rokycanech 

na vědomí, stížnost na 
pořad "Ruské spásy"       na vědomí 

286 25.9.2006 M.Veselá 
dotaz na pořad 
 "Na plovárně"       

odpověď RČT+ 
GŘ k vyřízení 

   Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření           

250 28.8.2006 B.Sobotka 

stížnost na reportáže z 
16.5. a 17.5.2006 o 
podvodu celkníků z 
Celního úřadu Klatovy 

VO 5.9.2006     

251 28.8.2006 
P.Hannig, 
Strana zdravého 
rozumu 

protest proti způsobu, 
jakým byli vybráni hosté 
do pořadu "Otázky 
V.Moravce" z 20.8.2006 

VO 5.9.2006     

261 31.8.2006 E.Fukač 

dotaz na spokojenost 
diváků a 
stížnost na neobjektivnost 
zpravodajství 

VO 5.9.2006     

270 6.9.2006 V.Hendrych 
stížnost na 
"Událost,komentáře" z 
 29.8.2006 

VO 11.9.2006     

249 28.8.2006 
P. Macků, 
deník Rovnost 

stížnost na reportáž v 
Jihomoravském večerníku 
z 11.8.2006 

VO 12.9.2006     

275 15.9.2006 D.Mitrenga 
stížnost na reportáže 
D.Bártka z 24.7.2006 

VO 15.9.2006     

283 22.9.2006 
L.Orgoníková, 
 ČSSD 

stížnost na reportáž  
J.Knězů, pořad "168 
hodin" ze 17.9.2006 VO 22.9.2006     

 


