
Zápis ze 16. jednání Rady České televize dne 13. 12. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, 
Z. Hůlová, J. Presl, J. Prokeš, I. Satrapa, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl, J. Voráč 
Omluven: -  
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, Z. Šámal, D. Macáková, L. Kozák, P. Hanuš, R. Pop  
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Rozpočet a vysílací schéma ČT na rok 2007 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé  

� projednání Výroční zprávy o hospodaření ČT v poslanecké sněmovně 
� připomínky ČT k PTT a informace o jednání v Domažlicích 
� návrh kolegů Uhla a Voráče na informaci o schvalovací proceduře v ČT 

• Závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 192/16/06: Rada schválila program jednání ve smyslu znění J. Presla tj., že na 
dnešním jednání bude prostor pro pokračování diskuse ze setkání s vedením ČT na téma vysílací 
schéma ČT na rok 2007. Bod jednání „Vzdělávací pořady v ČT“ se přesouvá na lednové jednání 
rady. (13:0:1)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 193/16/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Brandejs a I. Satrapa a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (14:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 194/16/06: 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. (14:0:0) 

 
4) Rozpočet a vysílací schéma ČT na rok 2007 

Rozpočet ČT 
Usnesení č. 195/16/06: GŘ předložil členům rady návrh rozpočtu ČT na rok 2007. Rada ukládá 
DK, aby projednala návrh rozpočtu v podrobnostech, seznámila se s případnými připomínkami 
členů rady a připravila své stanovisko do 5.1.2007. Návrh rozpočtu projedná rada na svém jednání 
dne 10.1.2007. (13:0:0) 
 
Vysílací schéma ČT na rok 2007 
Usnesení č. 196/16/06:Rada bere na vědomí informace vedení ČT o vysílacím schématu na rok 
2007. Rada žádá GŘ, aby připomínky z diskuse byly zvažovány v dalším procesu vytváření 
programového schématu (14:0:0)  
 

5) Materiály z DK 
Usnesení č. 197/16/06: Rada bere na vědomí zápis č. 10 ze dne 5. 12. 2006 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (14:0:0) 
Usnesení č. 198/16/06: Rada po dohodě s DK žádá GŘ o předložení závazného interního předpisu 
pro postup uplatňování právních kroků v návaznosti na vymáhání televizních poplatků (žaloby, 
exekuce). (14:0:0) 



Usnesení č. 199/16/06: 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 se smlouvou o prodeji nemovitosti 
uzavřené mezi prodávajícímí Dorota Krasnodebska a Arkadiusz Krasnodebski a kupující ČT 
v Józesfoslavi, obec Piaseczno, ulice Niagary číslo 8, za cenu 536 000 polských zlotých. Jedná se 
o bydlení pro stálého zpravodaje ČT ve Varšavě M. Karase (s rodinou), jehož část zároveň slouží 
jako redakční zázemí. (14:0:1) 
Usnesení č. 200/16/06: Rada žádá GŘ o urychlení prací na investičním záměru v TS Brno. Rada 
žádá GŘ o a předložení harmonogramu prací do koce ledna 2007. Rada žádá GŘ, aby jmenoval 
projektového managera v této věci. (12:2:1)  

 
6) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 201/16/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (15:0:0) 
Usnesení č. 202/16/06: Rada žádá GŘ o stanovisko Etického panelu, týkající se stížnosti Ing. 
Karla Pavlů (čj. 358) na pořad „168 hodin“ ze dne 26.11.2006. (15:0:0) 
Usnesení č. 203/16/06: Rada žádá GŘ o stanovisko Etického panelu, týkající se stížnosti Mgr. 
Michala Haška (čj. 355) na pořad Události, komentáře z 12.10.2006. (14:0:1) 
Usnesení č. 204/16/06: Rada bere na vědomí materiál týkající se statistického vyhodnocení 
podnětů a stížností došlých do ČT za rok 2005 a 1. pololetí 2006. (14:1:0) 
 

7) Různé 
a) Usnesení č. 205/16/06: Rada žádá GŘ, aby jí do příštího jednání předložil písemnou 

informaci o tom, jak se v ČT schvalují vyrobené pořady po stránce programové i technické, 
jak se rozhoduje o termínech jejich vysílání a jak jsou při těchto rozhodováních vymezeny 
pravomoci odpovědných pracovníků. Je-li schvalovací řízení upraveno vnitřním předpisem 
(opatřením či směrnicí), žádá Rada o přiložení tohoto předpisu k požadované zprávě. (15:0:0) 

 
b) Usnesení č. 206/16/06: Rada se bude v roce 2007 scházet k jednání v pravidelných termínech, 

a to každou první a třetí středu v měsíci.  
Pravidelný termín jednání lze nahradit mimořádným termínem jen v řádně odůvodněných 
případech.Pravidelná jednání v první polovině roku 2007:  
10. a 24. ledna 
7. a 21. února 
7. a 21. března 
4. a 18. dubna 
2. a 16. května 
6. a 20. června 
(15:0:0) 

 
c) Připomínky členů rady k navrženému Rozhodnutí GŘ týkající se statutu a jednacího řádu 

Etického panelu byly předány GŘ.  
d) Rada vzala na vědomí informaci D. Dvořáka o průběhu pravidelného Čtvrtletníku FITESU. 
e) Předběžný program 1. jednání Rady, které se uskuteční 10. ledna 2007 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Rozpočet ČT 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 

Ing. Milan Horálek, CSc. 
předseda Rady ČT 

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



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 13.12. 2006 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ 
k vyjádření 
datum předání 
datum doručení 

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 13. 12. 2006 

312 30.10.2006 
M.Kubek, Česká 
lékařská komora 

stížnost na reportáž v 
pořadu "Události" z 
29.8.2006 VO 1.11.2006 27.11.2006 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

321 31.10.2006 F.Klímek 
stížnost na "Události" 
 z 30.10.2006 VO 1.11.2006 27.11.2006 

odpověď po 
vyjádření GŘ 

194 4.12.2006 V.Hrabě 
nesouhlas s odpovědí GŘ 
a RČT       odpověď RČT 

358 4.12.2006 K.Pavlů 
stížnost na pořad "168 
hodin" z 26.11.2006 VO     

předat Etickému 
panelu 

360 4.12.2006 V.Šimek 
stížnost na upoutávky na 
pořady       odpověď RČT 

362 5.12.2006 I.Herfurt 

stížnost na článek J.Knězů 
v časopise MFPlus ze dne 
17.2.2006 - kalendář 
Dědictví objektivů       odpověď RČT 

364 5.12.2006 J.Mašek 

stížnost na jednostranné 
informování ČT o 
připravované konferenci 
Pražská výzva pro Irák VO     odpověď RČT 

355 30.11.2006 M.Hašek, ČSSD 

stížnost na pořad 
"Události,komentáře" z 
12.10.2006 VO     

odpověď RČT + 
předat Etickému 
panelu 

186 4.10.2006 K.Kafka 

reakce na odpověď RČT, 
stížnost na pořad "Ruth to 
vidí jinak"        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 

předáno 
Etickému 
panelu ČT   

323 6.11.2006 B.Jurásek 

stížnost na moderátora 
J.Němce, pořad "Události" 
z 30.10.2006 VO 8.11.2006 8.12.2006   

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     

352 27.11.2006 M. Vrba 
stížnost na reklamy před 
večerníčkem   28.11.2006     



354 29.11.2006 L.Jelínková 

stížnost na vysílací čas 
filmu "Skřítek" dne 
26.11.2006   1.12.2006     

356 30.11.2006 T.Húšť 
stížnost na reklmy před 
večerníčkem   1.12.2006     

359 4.12.2006 

F.Ismail, 
Česko-irácké 
sdružení 
V.Levá, 
České mírové 
fórum 

stížnost na "Události" z 
2.12.2006 - reportáž o 
konferenci Pražská výzva 
pro Irák VO 7.12.2006     

365 5.12.2006 L.Kychler 

stížnost na pořad "Pravdě 
podobný příběh 
V.Hučína" VO 7.12.2006     

366 5.12.2006 ARAS 

usnesení k situaci střetu 
zájmu v ČT - personální 
fungování Centra 
dramatické tvorby   7.12.2006     

 


