
Zápis z 12. jednání Rady České televize dne 11. 10. 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 J. Voráč 
Omluven: P. Uhl 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, P. Hanuš, R. Pop, Z. Šámal, P. Javorský, F. Lambert 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Digitalizace 
• Informace o realizaci rozšíření regionálního zastoupení ČT 
• Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí 2006 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Stížnosti a podněty 
• Různé 
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 144/12/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (14:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 145/12/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení Z. Hůlová a D. Dvořák a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 
 

3) Digitalizace 
Usnesení č. 146/12/06: Rada bere na vědomí informace přednesené Ing. Hanušem a Ing. Popem 
k postupu digitalizace televizního vysílání. Rada žádá GŘ o poskytnutí písemné formy 
přednesených informací, s tím, že budou dopracovány připomínky a náměty vzešlých z diskuse, 
v termínu do 31. 10. 2006. (14:0:0) 
Usnesení č. 147/12/06: Rada bere na vědomí informace o zahájení projektu řešení problematiky 
12. kanálu vysílání ČT (oblast Domažlice) a žádá GŘ o poskytnutí příslušných textů, grafů a 
mapy, které byly prezentovány v této problematice, v termínu do 31. 10. 2006. Rada pověřuje 
členy pracovní skupiny pro regionalistiku, aby předložených materiálů využili k úvahám o 
zkvalitnění regionální vysílání. Rada oceňuje vysoce kvalitní informace, které byly pro tuto 
problematiku předloženy. (14:0:0) 

 
4) Informace o realizaci rozšíření regionálního zastoupení ČT 

Usnesení č. 148/12/06: Rada ČT bere na vědomí informaci o rozšíření regionálního zastoupení 
ČT. Rada ČT pověřuje radní J. Prokeše, D. Dvořáka a J. Brandejse, aby využili uvedené informace 
k úvahám o zkvalitnění regionálního vysílání v souvislostech s digitalizací. (14:0:0) 

 
5) Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí 2006 

Usnesení č. 149/12/06: Rada České televize bere na vědomí materiál o průběhu vymáhání 
televizních poplatků za 1. pololetí 2006 předložený obchodním ředitelem Pavlem Krumpárem a 
předneseným Ing. P. Javorským dle usnesení č. 27/02/06 a bere na vědomí i záměry při 
vyhledávání neevidovaných poplatníků a zamýšlenou informační kampaň.  
Rada konstatuje pozitivní vývoj v této oblasti, včetně nárůstu poplatníků televizních poplatků za 
1.pololetí 2006. 
Rada bere na vědomí, že za 1. pololetí 2006 činil nárůst poplatníků 15 tisíc, což znamená nárůst o 
10 mil. Kč proti plánu. 



Rada dále konstatuje, že předpokládaná skutečnost stavu evidovaných TV přijímačů je 3 498 000 
kusů v roce 2006. 
Rada dále bere na vědomí, že ČT připravuje uzavření nové smlouvy na výběr televizních poplatků 
prostřednictvím SIPO s Českou poštou. 
Rada žádá GŘ, aby závěrečnou zprávu o vymáhání televizních poplatků za rok 2006 předložil 
v termínu do 15. února 2007. (14:0:0)  
 

6) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 150/12/06: Rada vyslechla informace M. Horálka a bere na vědomí, že k dnešnímu 
dni nejsou žádná nesplněná usnesení. (12:0:0) 

 
7) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 151/12/06:Na základě § 8 odst. 1i) zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi, ve znění 
pozdějších předpisů Rada ČT doporučuje GŘ, aby při zařazování pořadů, reklam a upoutávek 
s obsahem, u něhož nelze vyloučit, že může vyvolat u části veřejnosti pocit možného ohrožení 
fyzického, psychického a mravního vývoje dětí a mládeže, volil vysílací čas s maximální citlivostí 
vůči těmto kategoriím diváků. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 152/12/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 

 
 
8) Různé 

a) Usnesení č. 153/12/06: Rada ČT s uznáním bere na vědomí informaci o cenách udělených 
ČT. Rada ČT oceňuje a děkuje za práci všem, kteří se o udělení cen zasloužili. (13:0:0) 

b) Místopředseda rady J. Baumruk předloží na příštím jednání návrh usnesení týkající se 
komunikace ČT.  

c) Členové rady obdrželi pozvánku na Ples České televize, který se koná dne 24. 11.2006 od 
20.00 hodin v paláci na Žofíně v Praze.  

d) Jednání v prosinci se uskuteční pouze dne 13. 12. 2006, hlavní téma bude rozpočet ČT v roce 
2007. 

e) Dne 25. 10. 2006 se od 11.00 hod uskuteční pracovní setkání Rady ČT s vedením ČT týkající 
se záměru výstavby TS Brno 

f) Předběžný program 13. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 25.10. 2006 od 13.00 
hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  

- Zahájení, kontrola zápisů 
- Problematika investiční výstavby v TS Brno 
- Materiály z DK 
- Podněty a stížnosti 
- Různé 
- Závěr 

 
 
 
 

Ing. Milan Horálek, CSc. 
předseda Rady ČT 

 
 
 
 
Příloha: Přehled stížností a podnětů  
 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová a D. Dvořák 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 11.10. 2006 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 11. 10. 2006 

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

  18.8.2006 7.9.2006 odpověď RČT 

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

      odpověď RČT 

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

      odpověď RČT 

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

      odpověď RČT 

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

      odpověď RČT 

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 4.10.2006 
odpověď po 
vyjádření gř 

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 4.10.2006 
odpověď po 
vyjádření gř 

261 31.8.2006 E.Fukač 

dotaz na spokojenost 
diváků a 
stížnost na neobjektivnost 
zpravodajství 

VO 5.9.2006 4.10.2006 
odpověď po 
vyjádření gř 

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

VO 11.9.2006 10.10.2006 
odpověď po 
vyjádření gř 

249 28.8.2006 
P. Macků, 
deník Rovnost 

stížnost na reportáž v 
Jihomoravském večerníku 
z 11.8.2006 

VO 12.9.2006 4.10.2006 
odpověď po 
vyjádření gř 

217 29.9.2006 V.Marek 
reakce na odpověď RČT, 
neodvysílání MČR 
horských kol dne 16.7.06 

      odpověď RČT 

291 2.10.2006 J.Pokorný 

stížnost na nevyváženost 
vysílání, neobjektivní 
seznamování občanů v 
oblasti kultury 
(informování o souboru 
Alexandrovci, historické 
dokumenty) 

VO     odpověď RČT 



292 2.10.2006 
B.Baránek, KELI 
spol. s r.o. 

licenční smlouva pro šíření 
ČT4 a ČT24 

      odpověď RČT 

295 3.10.2006 
J.Bittner, 
KTK, s.r.o. 

licenční smlouva pro šíření 
ČT4 a ČT24       odpověď RČT 

294 3.10.2006 M.Vaňátko stížnost na nové logo ČT       odpověď RČT 

277 2.10.2006 J.Kupčík 
reakce na odpověď RČT, 
analýza využití profese 
dokumentarista v ČT 

      na vědomí 

296 3.10.2006 P.May radě na vědomí,pro RRTV       na vědomí 

297 3.10.2006 O.Ungrád 

radě na vědomí, pro RRTV 
(reportáž o vojenském 
kalendáři)       na vědomí 

299 3.10.2006 J.Špryslová dotaz na vysílání reklamy       odpověď RČT 

300 4.10.2006 K.Karch příjem programu ČT4 Sport       
odpověď RČT 
+ k vyřízení GŘ 

302 2.10.2006 
Z.Čihák, 
Full,s. r.o.  

adresováno RRTV, 
stížnost na upoutávku na 
pořad "Černé ovce"       na vědomí 

  
Stížnosti 
předané GŘ k 
vyjádření 

     

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     

293 3.10.2006 Vl.Matějka 

stížnost na uvádění 
nepravdivých údajů z 
oblasti cen pohonných 
hmot v pořadu "Události" 

VO 4.10.2006     

303 9.10.2006 J.Jeřábková 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" 
 z 2.10.2006 VO 10.10.2006     

298 3.10.2006 E. a J. Balharovi 
stížnost na pořad "Uvolněte 
se,prosím" z 22.9.2006   11.10.2006     

304 10.10.2006 I.Breindl 

stížnost na nevyváženost, 
 stranickost, překrucování 
faktů VO 11.10.2006     

 


