
Zápis ze 3. jednání Rady České televize dne 7. 2. 2007 
 
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  
Omluven: J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák, L. Oravcová, Z. Šámal, M. Krafl 
 
 
Usnesení č. 31/03/07: Rada souhlasí s tím, aby J. Šinágl vystoupil na dnešním jednání. (0:8.4) Toto 
usnesení nebylo přijato 
 
Program jednání: 

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 – osnova 
• Hodnocení ukazatelů pro odměnu GŘ za II. pololetí 2006 
• Správní a soudní řízení 
• TS Brno 

- investiční záměr 
- plnění usnesení č. 14/01/07 (personální situace) 

• Seminář – regionální vysílání 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty ČT – statistické vyhodnocení za roky 2005 a 2006 
• Stížnosti a podněty Rady ČT 
• Různé  

- Etický panel (plnění usnesení č. 13/01/07 a 16/01/07) 
- Odměny členům rady a DK 

• Závěr 
 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 32/03/07: Rada schválila program jednání v pozměněném znění. (13:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 33/03/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení I. Satrapa a P. Uhl a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 34/03/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 
Usnesení č. 35/03/07: Rada pověřuje J. Presla zpracováním stanoviska a předložením návrhu 
usnesení k materiálům Zpráva o informační kampani v oblasti televizních poplatků (plnění 
usnesení č. 186/15/06) a Zpráva o průběhu vymáhání televizních poplatků za rok 2006 (plnění 
usnesení č. 149/12/06) na příštím jednání rady. (13:0:0) 
Usnesení č. 36/03/07: Rada pověřuje A. Svobodovou zpracováním stanoviska a předložením 
návrhu usnesení k materiálu Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů ČT v roce 2006 (plnění 
usnesení č. 29/02/06) na jednání rady dne 7. března 2007. (13:0:0) 
Usnesení č. 37/03/07: Rada pověřuje D. Dvořáka a I. Satrapu zpracováním stanoviska a 
předložením návrhu usnesení k materiálu Informace o stavu a dalším rozvoji ČT 24 za období 
duben 2006 – leden 2007 (plnění usnesení č. 77/05/06) na jednání rady dne 7. března 2007. 
(13:0:0) 



4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 – osnova 
Usnesení č. 38/03/07: Rada souhlasí s přerušením tohoto bodu a s pokračováním jeho 
projednávání po úpravě osnovy po přestávce. (13:0:1) 
Usnesení č. 39/03/07: Rada schvaluje osnovu Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 
2006 (viz příloha). 
Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o přípravě Výroční zprávy o činnosti České televize 
v roce 2006.  
Členové rady obdrží elektronicky kompletní pracovní verzi Výroční zprávy v termínu do 2.3.2007. 
Členové rady nejpozději  do 12. 3. 2007 do 12.00 hod doručí své písemné připomínky a návrhy na 
sekretariát rady.  
Konečná verze výroční zprávy bude členům rady předložena 19. 3. 2007.  
(14:0:0) 

 
5) Hodnocení ukazatelů pro odměnu GŘ za II. pololetí 2006 

Usnesení č. 40/03/07: Rada bere na vědomí hodnocení ukazatelů pro odměnu generálního ředitele 
za II. pololetí 2006. Rada ČT konstatuje výrazné překročení všech ukazatelů a podmínek. (14:0:0) 
Usnesení č. 41/03/07: Odměnu za II. pololetí 2006 lze vyplatit v plné výši podle manažerské 
smlouvy – dodatku č. 2, tzn. 350.000,- Kč před zdaněním. (9:0:5) 

 
6) Správní a soudní řízení 

Usnesení č. 42/03/07: Rada obdržela materiál k usnesení č. 130/10/06 - informace o správních a 
soudních řízeních, vedených ČT a s ČT za II. pololetí 2006. 
Rada pověřuje Z. Hůlovou a A. Svobodovou zpracováním stanoviska a předložením návrhu 
usnesení na příštím jednání rady dne 21. 2. 2007. (13:0:0) 
 

7) TS Brno 
Investiční záměr 
Usnesení č. 43/03/07: Rada bere na vědomí materiál týkající se výstavby nového TS Brno, 
předložený generálním ředitelem. (10:1:3) 
 
Personální situace 
Usnesení č. 44/03/07: Rada bere na vědomí informace GŘ k personální situaci v TS Brno, 
zásadám personální politiky a způsobům obsazování vedoucích funkcí. (14:0:0) 

 
8) Seminář – regionální vysílání  

Usnesení č. 45/03/07: Rada bere vědomí písemné podklady k přípravě semináře na téma 
Budoucnost regionálního vysílání ČT. Rada pověřuje pracovní skupinu ve složení J. Prokeš, J. 
Brandejs, D. Dvořák, aby předložila návrh programu semináře do 4. dubna 2007. (14:0:0) 

 
9) Materiály z DK 

Usnesení č. 46/03/07: Rada bere na vědomí zápis č. 2 ze dne 30. 1. 2007 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (11:0:0) 
Usnesení č. 47/03/07: 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 č. 728-0-D0-00 o nájmu 
nebytových prostor s MUDr. Martinou Tůmovou – praktické zubní lékařství. Jde o užívání 
nebytových prostor v objektu pronajímatele v Praze 4, Kavčí hory, celková užívaná plocha je 
26 m2. MUDr. Martina Tůmová bude uvedené prostory užívat ke stomatologickým službám a 
s tím související laboratorní činností. Roční cena za nájem byla stanovena na 45.544,- Kč. 
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva je v souladu s Opatřením VRŘ č. 9/2006. 
(9:0:0) 
Usnesení č. 48/03/07: Rada po projednání v DK žádá GŘ o zpracování komplexního opatření, 
které bude stanovovat jednotná pravidla pro pronajímání veškerých nemovitostí ve vlastnictví ČT 
(včetně TS Brno a TS Ostrava). (11:0:0) 
 
 



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

Usnesení č. 49/03/07: Rada bere na vědomí materiál týkající se statistického vyhodnocení podnětů 
a stížností došlých do ČT za 2. pololetí 2006 a prezentaci rozvoje činnosti kontaktního centra ČT. 
(12:0:0) 
Členové rady požádali M. Krafla o doplnění statistiky, pokud jde o objektivitu a vyváženost.  
 

11) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 50/03/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 

 
12) Různé 

a) Usnesení č. 51/03/07: Rada bere na vědomí informace GŘ k usnesení č. 13/01/07, týkající se 
Statutu a Jednacího řádu Etického panelu s tím, že členové Etického panelu se touto záležitostí 
začnou zabývat na svém letošním druhém řádném zasedání dne 14. února 2007.  
Rada žádá GŘ o informaci z výsledků 2. zasedání Etického panelu na svém dalším jednání. 
(12:0:0) 

b) Usnesení č. 52/03/07: Rada bere na vědomí informace J. Janečka k usnesení č. 16/01/07 
týkající se personálního řešení Etického panelu.  
Rada bere na vědomí, že k 31. prosinci 2006 rezignoval na členství v Etickém panelu Mgr. Jiří 
Peňás.  
Rada v souladu s Kodexem ČT souhlasí se jmenováním PhDr. Nikolaje Savického členem 
Etického panelu s účinností od 1. února 2007.  
Rada dále bere na vědomí jmenování paní Zory Blümlové tajemnicí Etického panelu s 
účinností od 1. února 2007 
(11:0:0) 

c) Usnesení č. 53/03/07: Rada bere na vědomí informace GŘ k výpočtu výše odměn členům rady 
v roce 2007. 
Rada v souladu s § 8b odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 
stanovuje odměny pro členy Dozorčí komise v roce 2007 takto: 
předseda 23.700,-  
místopředseda 19.700,- 
členové 17.000,- 
(11:0:0) 

d) Usnesení č. 54/03/07:Rada žádá GŘ, aby jí v termínu do 7. března 2007 byla předložena 
informace o stavu digitalizace archívu programových fondů. (11:0:0)  

e) Předběžný program 4. jednání Rady ČT, které se uskuteční 21. 2. 2007 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů… 
• Správní a soudní řízení 
• Digitalizace – TPP 
• Slyšení Rady ČT 
• Diskusní pořady ČT 
• Zpráva o stavu vymáhání televizních poplatků 
• Materiály z DK 
• Podněty a stížnosti  
• Různé 
• Závěr 

PaedDr. Jiří Baumruk 
předseda Rady ČT 

 
Přílohy: Přehled stížností a podnětů  
  Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2005 - osnova 
 



Ověřovatelé zápisu: P. Uhl a I. Satrapa 
Příloha č. 1 – Přehled stížností a podnětů 
 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 7. 2. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 7. 2. 2007 

52 26.1.2007 P.Duchoň uspořádání pořadů       odpověď RČT 

55 25.1.2007 T.Nielsen 
RČT na vědomí, dlužné 
poplatky       na vědomí 

56 30.1.2007 J.Maštera 

stížnost na nevyváženost 
vysílání ČT k tématu 
letiště Ruzyně VO     odpověď RČT 

57 30.1.2007 I.Herfurt 

stížnost na reportáž o 
vojenském kalendáři 
Dědictví objektivů v 
pořadu "Reportéři ČT" z 
13.12.2004 VO     odpověď RČT 

59 30.1.2007 P.Bartoš, RRTV 

postoupení stížnosti 
 O.Humeniuka na postup 
ostravské redakce pořadu 
"Klekánice"       odpověď RČT 

60 1.2.2007 N.Djukič 

žádost o prozkoumání  
správnosti postupu, 
chování reportérky v 
pořadu "Reportéři ČT"       odpověď RČT 

74 2.2.2007 J.Navrátil 

RČT na vědomí, stížnost 
na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar" VO     na vědomí 

75 2.2.2007 P.Korčák 
RČT na vědomí, 
pořady TV Nova       na vědomí 

76 5.2.2007 P.Truksa 

RČT na vědomí, vyřazení 
z prodeje televizorů bez 
digitálních tunerů       odpověď RČT 

79 5.2.2007 J.Šinágl 

žádost o udělení slova 
na jednání RČT dne 
7.2.2007       usnesení č. 31/03/07 

80 6.2.2007 P.Bém 

RČT na vědomí,  
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
29.1.2007 VO     odpověď RČT 

81 6.2.2007 F.Rýznar 

RČT na vědomí, 
stížnost na "Události v 
regionech" VO     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 

předáno 
Etickému 
panelu ČT   

365 5.12.2006 L.Kychler 

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

předáno 
Etickému 
panelu ČT   

355 30.11.2006 M.Hašek, ČSSD 

stížnost na pořad 
"Události,komentáře" z 
12.10.2006 VO 7.12.2006 

 
předáno 
Etickému 
panelu ČT   

23 8.1.2007 V.Filip 

stížnost na stálé 
opakování 
 "Zpívánek"   12.1.2007 6.2.2007   

26 8.1.2007 V.Havlík 
stížnost na zpravodajství 
z Varšavy VO 12.1.2007 6.2.2007   

32 15.1.2007 P.Bartoš, RRTV 
stížnost V. Fuksy 
 + odpověď RRTV   17.1.2007     

33 16.1.2007 P.Lébr 
dotaz na programy ČT24  
a ČT4 Sport   17.1.2007 6.2.2007   

45 22.1.2007 J.Černocká 

stížnost na zpravodajství 
o umístění radaru ze dne 
20.1.2007 VO 23.1.2007 6.2.2007   

46 22.1.2007 M.Vaněk 
nedodržování časů kvůli  
reklamám   23.1.2007     

51 24.1.2007 J.Šinágl stížnost na GŘ   26.1.2007 6.2.2007  

53 26.1.2007 J.Pětivlas dotaz na ČT4 Sport   30.1.2007     

54 26.1.2007 M.Bartončík 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
15.1.2007 VO 30.1.2007   

  

58 31.1.2007 P.Korčák 
pořady se skrytými 
titulky   2.2.2007     

70 1.2.2007 J.Májíček 

stížnost na zpravodajství 
o pochodu "Ani 
rakety,ani radar" 
iniciativy Ne základnám VO 2.2.2007     

71 1.2.2007 V.Novotný 

stížnost na zpravodajství 
o pochodu "Ani 
rakety,ani radar" VO 2.2.2007     

72 2.2.2007 P.Polášek 

stížnost na zpravodajství 
o pochodu "Ani 
rakety,ani radar"  VO 5.2.2007     

73 2.2.2007 J.Hájek neobjektivní vysílání VO 5.2.2007     

77 5.2.2007 G.Aspros 
stížnost na neobjektivnost 
vysílání VO 7.2.2007     

78 5.2.2007 L.Heřman 

stížnost na zpravodajství 
o pochodu 
 "Ani rakety,ani radar" VO 7.2.2007     



Příloha č. 2  
 
 

 
Výroční zpráva 

 

o činnosti České televize 
 
 

v roce 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnova - návrh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Úvod 
 

1.1. O struktu ře výroční zprávy 
1.2. Česká televize v roce 2006 – chronologický přehled událostí  
1.3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
1.4. Vývoj české mediální krajiny v roce 2006 se zvláštním zřetelem k činnosti 

plnoformátových televizních stanic 
 
2. Činnost České televize v roce 2006 
 

2.1. Česká televize jako instituce v roce 2006 
2.1.1. Organizace České televize a její změny v roce 2006 
2.1.2. Vztahy mezi řízením České televize a odborovými organizacemi 
2.1.3. Vývoj počtu zaměstnanců České televize v roce 2006 
2.1.4. Složení poradních orgánů generálního ředitele České televize v roce 2006 
 

2.2. Služba České televize veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů v roce 
2006 

2.2.1. Obraz vysílání České televize v roce 2006 
2.2.2. Charakteristika programové nabídky České televize v roce 2006 
2.2.3. Zahájení vysílání ČT4 sport 
2.2.4. Česká televize na internetu v roce 2006 

 
2.3. Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2006 
2.4. Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2006 
2.5. Česká televize a její účast v soudních a správních řízeních v roce 2006 

2.5.1. Soudní a správní řízení 
2.5.2. Výsledky vnějších kontrol 

 
2.6. Hlavní rysy hospodaření České televize v roce 2006 
2.7. Obchodní činnost ČT v roce 2006 
2.8. Česká televize v procesu přechodu na digitální vysílání 

 
 

3. Hlavní závěry Rady České televize o činnosti České televize  
v roce 2006 

 
3.1. Činnost České televize v roce 2006 z pohledu zákona č. 483/1991 Sb., 

o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 
 

3.2. Činnost České televize v roce 2006 z pohledu zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

4. Vlastní činnost Rady České televize v roce 2006 
 

4.1. Složení a práce Rady České televize v roce 2006 
4.1.1. Členové Rady České televize v roce 2006 



4.1.2. Sekretariát Rady České televize v roce 2006 
4.1.3. Jednání Rady České televize v roce 2006 
4.1.4. Agenda Rady České televize v roce 2006 
 

4.2. Složení a činnost Dozorčí komise Rady České televize v roce 2006 
4.2.1. Členové Dozorčí komise Rady České televize 
4.2.2. Činnost Dozorčí komise Rady České televize 
 

4.3. Stížnosti a podněty 
 
 
5. Přílohy 
 

5.1. Statut České televize 
5.2. Kodex České televize 
5.3. Závěry z jednání Etického panelu České televize 
5.4. Základní koncepce vyřizování stížností a podnětů 
5.5. Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v r. 2006 
5.6. Zahraniční zpravodajové v roce 2006 
5.7. Rozvoj technologické základny České televize 
5.8. Obraz vysílání České televize v roce 2006 v grafech 



Harmonogram projednávání Výro ční zprávy o činnosti České televize v roce 2006 
 
 
 
27.2. předání DK: bod 2.6. Hlavní rysy hospodaření České televize v roce 2006 

 bod 2.5.3. Výsledky vnějších kontrol 
 
2.3. předání celého materiálu předsedovi Rady ČT a DK  
 (průběžné projednávání ve II. polovině února 2007) 
 
7.3. projednání na zasedání Rady ČT 
 
12.3. písemné připomínky členů Rady ČT 
 
13.3. schválení na zasedání DK (body 2.6. a 2.5.3.) 
 
19.3. zapracování písemných připomínek  
 
21.3. schválení na zasedání Rady ČT 
 
 
 
 
 
30.1.2007 
 
 
František Lambert 
Vrchní ředitel ČT 


