
Zápis ze 14. jednání Rady České televize dne 8. 11. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová,  
Z. Hůlová, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, J. Šilerová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluven: M. Horálek, A. Svobodová 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, P. Hanuš, L. Kozák, F. Lambert 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů a plnění usnesení 
• Digitalizace (plnění usnesení č. 146 a 147/12/06) 
• Materiály z DK 
• Ústní informace o přípravě materiálu „vzdělávací pořady v ČT“ 
• Stížnosti a podněty ČT – statistické vyhodnocení za roky 2005 a 2006 
• Stížnosti a podněty – Rada ČT 
• Různé 
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 166/14/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 167/14/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Šilerová a J. Presl a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 168/14/06: Rada bere na vědomí informace předsedajícího J. Baumruka, že 
k dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání 
rady. (13:0:0) 

 
4) Digitalizace (plnění usnesení č. 146 a 147/12/06) 

Usnesení č. 169/14/06: Rada bere na vědomí aktuální informace přednesené Ing. P. Hanušem a 
Ing. R. Popem, týkající se postupu digitalizace televizního vysílání v ČR.  
Rada schvaluje dosavadní postup ČT. Rada však konstatuje, že celý proces je brzděn negativními 
vnějšími faktory, které ČT nemůže dostatečně účinně ovlivnit a naplnit tak své zákonné povinnosti 
v potřebném rozsahu. Rada proto apeluje na příslušné orgány veřejné správy tj. ministerstvo 
kultury, ministerstvo informatiky, Národní koordinační skupina, Radu pro rozhlasové a televizní 
vysílání, Český telekomunikační úřad a Parlament ČR, aby v době co nejkratší přijaly kroky, 
vedoucí k dosažení generální dohody zúčastněných subjektů a aby vytvořily podmínky pro 
standardní manažerské řízení procesu digitalizace v ČR. (13:0:0) 

 
5) Materiály z Dozorčí komise 

Usnesení č. 170/14/06: Rada bere na vědomí zápis č. 8 ze dne 31. 10. 2006 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (13:0:0) 
Usnesení č. 171/14/06: 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 koupí ideální poloviny rekreačního 
střediska Mařanův Mlýn, a to spoluvlastnického podílu od spoluvlastníků Václava Nekvasila a 
Marie Nekvasilové. Jedná se o pozemky č.p. 587/2 a 587/3 o výměře 707 m2, v katastrálním území 
Střechov nad Sázavou, zapsané na LV č. 170 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov. Kupní cena je stanovena ve výši 2.800.000,- Kč. 
(13:0:0)  



Usnesení č. 172/14/06: 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 
Jevany společnosti Lucky Hunter, a.s.. Jedná se o: 

budovu čp. 55 na pozemku p.č. st. 72 
budovu čp. 56 na pozemku p.č. st. 73 
budovu bez čp/če na pozemku p.č. st. 74 
pozemek p.č. st. 72 o výměře 1033 m2 
pozemek p.č. st. 73 o výměře 605 m2 
pozemek p.č. st. 74 o výměře 51 m2 
pozemek p.č. 98/10 o výměře 12682 m2 
pozemek p.č. 98/4 o výměře 7921 m2 
pozemek p.č. 98/5 o výměře 1550 m2 
pozemek p.č. 98/6 o výměře 1408 m2 

vše v katastrálním území Jevany, obci Jevany a okrese Kolín, zapsané v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – 
východ, na LV 108. Kupní cena je stanovena ve výši 12.800.000,- Kč (cena obvyklá 
stanovená znaleckým posudkem č. 335-03/05 byla stanovena na Kč 10 242 000,-). 
(13:0:0) 

Usnesení č. 173/14/06: 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 dodatkem č. 2 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 23. 3. 2005 pro společnost INDUS, s.r.o. č. 350-3-D0-00. Z provozních 
důvodů dochází ke změně pronajímaných místností, velikost prostor se mění minimálně, nájemné 
se navyšuje o 1053,- Kč za rok. Jedná se o místnost č. P04 – kancelář (KH sektor A, přízemí 15,56 
m2), místnost č. P01 – šatna (KH sektor J, 12,13 m2). Smlouva je v souladu s opatřením finančního 
ředitele č. 5 ze dne 22. 1. 2002. (13:0:0) 

 
6) Ústní informace o přípravě materiálu „vzdělávací pořady v ČT“ 

Usnesení č. 174/14/06: Rada bere na vědomí informace o přípravě materiálu „vzdělávací pořady 
v ČT“, přednesené H. Fibingerovou. (13:0:0) 

 
7) Stížnosti a podněty ČT – statistické vyhodnocení za roky 2005 a 2006 

Usnesení č. 175/14/06: Rada žádá generálního ředitele, aby jí předložil statistické vyhodnocení 
písemných podnětů a stížností a jejich typologie adresovaných ČT zpracovávaných tiskovým 
odborem ČT za rok 2005 a za 1. pololetí 2006, a to v termínu do 6. prosince 2006 a za 2. pololetí 
2006 do konce ledna 2007. (13:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 176/14/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
 
Usnesení č. 177/14/06: Rada souhlasí s tím, aby J. Šinágl vystoupil na jejím jednání. (4:5:3) Toto 
usnesení nebylo přijato 

 
9) Různé 

a) Usnesení č. 178/14/06: Rada bere na vědomí informace GŘ o pověření pana Zdeňka Šámala, 
ředitele zpravodajství a pana Ilju Racka, ředitele televizního studia Ostrava do organizačního 
výboru semináře věnovaného otázkám regionálního vysílání. (12:0:0) 

 
b) Rada obdržela pozvánku na slavnostní představení a křest knih Toulavá kamera 3 a Toulavá 

kamera pro děti, které se koná 21.11.2006 od 16 hodin v restauraci Patriot-X, V Celnici 3, 
Praha 1. 

 
c) Program původně plánovaného setkání rady s vedením ČT na 22.11.2006 od 11:00 hod se 

přesouvá na 13. 12. 2006. 
 



d) Předběžný program 15. jednání Rady, které se uskuteční 22. 11. 2005 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

 
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Příprava struktury Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2005  
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
místopředseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Přehled stížností a podnětů  
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Šilerová a J. Presl 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 8.11. 2006 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 8. 11. 2006 

283 22.9.2006 
L.Orgoníková, 
ČSSD 

stížnost na reportáž  
J.Knězů, pořad "168 
hodin" ze 17.9.2006 VO 22.9.2006 16.10.2006 odpověď RČT 

293 3.10.2006 Vl.Matějka 

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

VO 4.10.2006 2.11.2006 
odpověď po 
vyjádření gř 

313 30.10.2006 

V.Krása, Národní 
rada zdravotně 
postižených ČR 

stížnost na neetickou 
reklamu "30 dní pro 
neziskový sektor"       

odpověď RČT 

315 30.10.2006 V.Bartušek poplatek za tv. vysílání       
odpověď RČT + 
GŘ k vyřízení 

322 31.10.2006 Z.Hübner 

poděkování za pořad 
"Historický magazín" a 
žádost o lepší vysílací čas       

odpověď RČT+ 
GŘ k vyřízení 

324 6.11.2004 B.Mind 
stížnost na vysílání  
 "Sametových vrahů"       

odpověď RČT +  
GŘ k vyřízení 

325 6.11.2006 I.Štefka 

stížnost na postup ČT při 
obsazování pracovní 
pozice ekonomického 
redaktora v redakci 
zpravodajství       

odpověď RČT + 
GŘ k vyřízení 

326 6.11.2006 L.Žurková 

dotaz na neuvedení 
dokumentu 
o V.Hučínovi       odpověď RČT 

   
 
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

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     

308 17.10.2006 

J.Juříček, 
zastoupení spol. 
HP Promotion 
s.r.o. 

stížnost na pořad "Černé 
ovce" VO 18.10.2006     



310 16.10.2006 J.Moučka 
stížnost na odvysílání 
filmu Fahrenheit 9/11   24.10.2006     

311 20.10.2006 J.Valtová 

stížnost na vyřazení  
pořadu "Na plovárně" s 
T.Špidlíkem   24.10.2006     

312 30.10.2006 
M.Kubek, Česká 
lékařská komora 

stížnost na reportáž v 
pořadu "Události" z 
29.8.2006 VO 1.11.2006   

  

314 27.10.2006 J.Bureš 

stížnost na prudké zesílení 
zvuku na začátku 
zpravod. pořadů   1.11.2006   

  

321 31.10.2006 F.Klímek 
stížnost na "Události" 
 z 30.10.2006 VO 1.11.2006     

323 6.11.2006 B.Jurásek 

stížnost na moderátora 
J.Němce, pořad 
"Události" z 30.10.2006 VO 8.11.2006     

 


