
Zápis z 15. jednání Rady České televize dne 22. 11. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, 
Z. Hůlová, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluven: J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa  
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, R. Pop, P. Krumpár, N. Savický, Z. Šámal, M. Krafl 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů a plnění usnesení 
• Projednání zápisu z 9. jednání Dozorčí komise Rady ČT 
• Problematika digitálního vysílání, poznatky a komentáře 
• Zpráva o stavu vymáhání televizních poplatků - výběrové řízení na advokátní kancelář 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 179/15/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 180/15/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Baumruk a J. Brandejs a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 181/15/06: Rada bere na vědomí informace M. Horálka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (11:0:0) 

 
4) Projednání zápisu z 9. jednání Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 182/15/06: Rada bere na vědomí zápis č. 9 ze dne 14. 1. 2006 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize v Brně. (8:0:3) 

 
5) Problematika digitálního vysílání, poznatky a komentáře 

Usnesení č. 183/15/06: Rada bere na vědomí informaci o postupu „Projektu Domažlice“. (11:0:0) 
Rada oceňuje přehlednost a srozumitelnost „Návodu“ pro příjemce digitálního vysílání. (9:2:0) 

 
6) Zpráva o stavu vymáhání televizních poplatků - výběrové řízení na advokátní kancelář 

Usnesení č. 184/15/06: Rada bere na vědomí Zprávu o stavu vymáhání televizních poplatků a 
výběrovém řízení na advokátní kancelář. Dne 9. 5. 2005 ČT vyzvala 553652 dlužníků k úhradě 
dlužných částek. Do současnosti bylo zaplaceno cca 275 tisíc pohledávek v celkové výši cca 105 
milionů Kč. Dalších cca 233 tisíc pohledávek bylo vráceno z důvodů promlčení, neexistence 
pohledávky či nedoručitelnosti. ČT stále ještě nezaplatilo více než 30 tis. dlužníků, jejichž případy 
jsou zdokumentovány a připraveny k zažalování. Vzhledem k tomu, že není v kapacitních 
možnostech ČT vést najednou tak veliký počet soudních případů, navíc územně rozprostřených po 
celé České republice, vyhlásila Česká televize ve věci „Vymáhání televizních poplatků“ soutěž o 
návrh podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 
celkem 6 zájemců. Vítězem se stal advokát JUDr. Dalibor Kalcso. Návrh smlouvy s vítěznou 
advokátní kanceláří je v současné době připraven k podpisu. Jejím předmětem je zažalování 31 
716 dlužníků, přičemž plánovaný zisk ČT z této operace činí 20,6 mil. Kč. Na základě výsledků 
pilotního projektu očekává ČT cca 49% úspěšnost vymáhání. (12:0:0) 
Usnesení č. 185/15/06: Rada ukládá DK ověřit podmínky smlouvy s advokátní kanceláří. (12:0:0) 



Usnesení č. 186/15/06: Rada žádá GŘ o předložení zprávy k připravované informační kampani a 
další osvětě v oblasti televizních poplatků. (12:0:0) 

 
7) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 187/15/06: 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. 188/15/06: Rada souhlasí s tím, aby J. Šinágl vystoupil na jejím jednání v délce 3 
minut. (6:5:1) Toto usnesení nebylo přijato 
 

8) Různé 
a) Rada vyslechla informace J. Šilerové, týkající se vysílání pro staré lidi. 
 
b) Usnesení č. 189/15/06: Rada žádá GŘ, aby předložil konečný materiál týkající se 

vzdělávacích pořadů ve vysílání ČT. (11:0:0) 
 

c) Usnesení č. 190/15/06: Členové rady se do 10. prosince vyjádří k navrženému usnesení 
Etického panelu a k navrženému rozhodnutí GŘ týkající se statutu a jednacího řádu Etického 
panelu. (12:0:0) 

 
d) Usnesení č. 191/15/06: Rada souhlasí s tím, aby po příštím jednání bylo od 16.00 hod do 

17.30 hod předvánoční setkání rady s pozvanými hosty z ČT aj.. (10:2:0) 
 

e) Dne 13. 12. 2006 se od 10:00 hodin uskuteční setkání rady s vedením ČT na téma rozpočet a 
programová koncepce ČT na rok 2007. 

 
f) Předběžný program 16. jednání Rady, které se uskuteční 13. 12. 2006 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Rozpočet a programová koncepce ČT na rok 2007 
• Vzdělávací pořady v ČT 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 

 
 
 
 

Ing. Milan Horálek, CSc. 
předseda Rady ČT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Přehled stížností a podnětů  
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Baumruk, J. Brandejs 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 22.11. 2006 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 22. 11. 2006 

298 3.10.2006 E. a J. Balharovi 

stížnost na pořad 
"Uvolněte se, prosím" z 
22.9.2006   11.10.2006 9.11.2006 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

304 10.10.2006 I.Breindl 

stížnost na nevyváženost, 
stranickost, překrucování 
faktů VO 11.10.2006 9.11.2006 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

308 17.10.2006 

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

stížnost na pořad "Černé 
ovce" VO 18.10.2006 16.11.2006 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

310 16.10.2006 J.Moučka 
stížnost na odvysílání 
filmu Fahrenheit 9/11   24.10.2006 16.11.2006 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

311 20.10.2006 J.Valtová 

stížnost na vyřazení  
pořadu "Na plovárně" s 
T.Špidlíkem   24.10.2006 16.11.2006 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

314 27.10.2006 J.Bureš 

stížnost na prudké zesílení 
zvuku na začátku zpravod. 
pořadů   1.11.2006 16.11.2006 

odpověď po 
vyjádření gř 

317 31.10.2006 V.Hendrych 
reakce na odpověď RČT 
 č.j.270 VO     odpověď RČT 

194 13.11.2006 V.Hrabě 
nespokojenost s odpovědí 
GŘ       na vědomí 

331 8.11.2006 M.Laštovička dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

332 8.11.2006 R.Hujer dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

333 8.11.2006 J.Jílek dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

334 8.11.2006 M.Křístek dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

335 8.11.2006 V.Fuksa dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

336 8.11.2006 W.Draha dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

337 8.11.2006 J.Aron dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

338 8.11.2006 J.Pavlík dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

339 13.11.2006 J.Machač dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 

345 16.11.2006 F.E. Pivec dokument o Vl.Hučínovi       odpověď RČT 



348 20.11.2006 J.Polánský 

stížnost na M.Ebena 
 za poznámku na 
M.Zemana v pořadu 
"StarDance"       

odpověď RČT 
+ gř k vyřízení 

346 16.11.2006 P.Krampl 

na vědomí, reportáž o 
setkání papeže s ženatými 
knezi       na vědomí 

347 16.11.2006 J.Panoš 
na vědomí, tisková 
konference z 15.11.2006       na vědomí 

349 20.11.2006 P.Hrda 

na vědomí,  
pořad "Aneta pro 
Světlušku"       na vědomí 

   
 
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

303 9.10.2006 J.Jeřábková 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" 
 z 2.10.2006 VO 10.10.2006 

10.11.2006  
žádost GŘ 
o 
prodloužení 
termínu, 
předáno 
Etickému 
panelu ČT   

312 30.10.2006 
M.Kubek, Česká 
lékařská komora 

stížnost na reportáž v 
pořadu "Události" z 
29.8.2006 VO 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     

340 13.11.2006 M.Hoření, KSČM 

stížnost na pořad 
"Události,komentáře" z 
25.10.2006 VO 15.11.2006     

329 8.11.2006 J.Krejčík stížnost na gř   15.11.2006     

341 14.11.2006 K.Světnička 
stížnost na pořad  
"Události" z 13.11.2006 VO 15.11.2006     

 


