
Zápis z 5. jednání Rady České televize dne 7. 3. 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, J. Voráč 
Omluven: - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, M. Elger, P. Hanuš, R. Pop, Z. Šámal 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Informace o personální situaci v ČT 
• Předložení informací o dlouhodobých plánech programového, technického a ekonomického 

rozvoje  
• Digitalizace – přechod na TPP 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 – pracovní verze 
• Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů ČT v roce 2006 
• Rozvoj ČT 24 za období duben 2006 – leden 2007 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  

- informace o pořadech zabývajících  se historickými událostmi po roce 1948 

- změna Jednacího řádu Rady ČT 
- slyšení Rady ČT 

• Závěr 
 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 72/05/07: Rada schválila program jednání v pozměněném znění. (15:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 73/05/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a J. Brandejs a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (15:0:0) 
 

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení  
Usnesení č. 74/05/07: 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. (15:0:0) 
Rada pověřuje J. Prokeše zpracováním stanoviska a předložením návrhu usnesení k materiálu 
Postup projektu Digitalizace archivu programových fondů na jednání rady 18. dubna 2007. 
(15:0:0) 
 

4) Informace GŘ o personálních záležitostech 
Usnesení č. 75/05/07: Rada žádá generálního ředitele, aby jí na příštím jednání rady 21. 3. 2007  
seznámil se svými záměry na obsazení funkce programového ředitele ČT.  Rada doporučuje, aby 
na tuto funkci vyhlásil výběrové řízení. (15:0:0) 
Usnesení č. 76/05/07: Pro případ, že se GŘ rozhodne výběrové řízení vyhlásit, rada požaduje, 
aby členem výběrové komise byl i předseda rady nebo z jeho pověření místopředseda rady a aby 
činnost výběrové komise mohli sledovat členové rady podle svého uvážení. (5:5:5) Toto usnesení 
nebylo přijato 
Usnesení č. 77/05/07: Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby v záměru, s nímž radu seznámí, 
stanovil i vzdělanostní a odborné předpoklady pro funkci programového ředitele, například 



ukončené magisterské vzdělání uměleckého, uměleckohistorického či estetického směru. (5:5:5) 
Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 78/05/07: Rada žádá generálního ředitele ČT, aby do 15. května 2007 vydal nový 
pracovní řád a případně další potřebné vnitřní předpisy a aby tyto vnitřní předpisy předložil po 
jejich vydání radě. (15:0:0)  
Usnesení č. 79/05/07: Rada pověřuje předsedu projednáním pracovních podmínek a odměňování 
GŘ a předložením příslušného návrhu do 30. dubna 2007. (15:0:0) 
 
Stanovisko P. Uhla 
Podle ustanovení § 8 odstavce 1 písmene l/ zákona o ČT určuje mzdu generálního ředitele rada 
ČT. Rada není smluvní stranou dosavadní manažerské smlouvy mezi ČT a jejím generálním 
ředitelem o výši jeho mzdy z roku 2003 a jejích pozdějších dodatků a nemusí se vyjadřovat k 
právní platnosti těchto smluvních závazků. Určování mzdy generálního ředitele radou ČT je ve 
smyslu zákona jednostranným aktem. Proto rada ČT může určit mzdu a její náležitosti výměrem. 
Rada má určit mzdu generálního ředitele ČT, její pohyblivé složky, podmínky vyplácení těchto 
složek a výši odchodného a podmínky jeho vyplácení po předchozím projednání s ním. 
 

5) Předložení informací o dlouhodobých plánech programového, technického a ekonomického rozvoje 
Usnesení č. 80/05/07 Rada obdržela na svém jednání dne 7. března 2007 materiál Dlouhodobé 
plány programového, programového, technického a ekonomického rozvoje na roky 2007 – 2010.  
Do působnosti Rady České televize dle § 8 odst. 1j) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve 
znění pozdějších předpisů patří schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a 
ekonomického rozvoje.  
Rada  bude tento materiál projednávat na svém jednání dne 4. dubna 2007.  
(14:0:0) 

 
6) Digitalizace – přechod na TPP 

Usnesení č. 81/05/07: Rada bere na vědomí informace J. Janečka, R. Popa a P. Hanuše o aktuální 
situaci týkající se digitalizace a přechodu na  TPP.  
Dne 4. dubna 2007 se od 10.00 do 12.00 hodin uskuteční pracovní setkání rady s vedením na téma 
digitalizace – přechod na TPP. 
(15:0:0)  
 

7) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 
Usnesení č. 82/05/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o průběhu zpracovávání 
Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2006. (15:0:0) 

 
8) Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů ČT v roce 2006 

Usnesení č. 83/05/07: Rada České televize bere na vědomí zprávu o činnosti zahraničních 
zpravodajů v roce 2006 předloženou GŘ a konstatuje pozitivní vývoj v této oblasti. 
Rada žádá generálního ředitele, aby jí další zprávu o činnosti zahraničních zpravodajů předložil do 
konce února 2008. Analýza A. Svobodové bude přílohou tohoto zápisu. (15:0:0) 

 
9) Rozvoj ČT 24 za období duben 2006 – leden 2007 

Usnesení č. 84/05/07: Rada bere informaci generálního ředitele ČT o stavu a dalším rozvoji 
vysílání ČT24 za období od dubna 2006 do ledna 2007. Rada považuje postup rozvoje tohoto 
zpravodajského kanálu za dobrý a konstatuje, že ČT24 odpovídá požadavkům na takové vysílání 
obvyklým v Evropě. Zvyšuje se také dostupnost a sledovanost tohoto vysílání, která je ale závislá 
na rozvoji digitálního vysílání v České republice. Rada žádá generálního ředitele, aby jí do 31. 
ledna 2008 předložil další informaci o stavu a rozvoji kanálu ČT24 za rok 2007. (15:0:0) 

 
10) Materiály z DK 

Usnesení č. 85/05/07: Rada bere na vědomí zápis č. 3 ze dne 27. 2. 2007 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (15:0:0) 
 



Usnesení č. 86/05/07: 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. 627-2-D0-00 o nájmu 
nebytových prostor s Mgr. Danou Hallovou. Jedná se o užívání nebytových prostor v objektu 
pronajímatele v Praze 4, Kavčí hory, celková užívaná plocha je 59,85 m2.  Mgr. D. Hallová bude 
uvedené prostory užívat pro fyzioterapii. Roční cena za nájem byla stanovena na 29.757,45 Kč. 
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Zároveň DK upozornila, že by měla být zrušena smlouva 
původní č. 627-1-D0-00. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 87/05/07: 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. 413-3-D0-00 o nájmu 
nebytových prostor s pí. Lenkou Bělskou. Jedná se o užívání nebytových prostor v objektu 
pronajímatele v Praze 4, Kavčí hory, celková užívaná plocha je 59,85 m2.  L. Bělská bude uvedené 
prostory užívat pro rehabilitaci. Roční cena za nájem byla stanovena na 29.757,45 Kč. Smlouva se 
sjednává na dobu neurčitou. Zároveň DK upozornila, že by měla být zrušena smlouva původní č. 
413-2-D0-00. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 88/05/07: 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. 733-0-D0-00 o nájmu 
nebytových prostor s Rehabilitačním holešovickým centrem, s.r.o. Jedná se o užívání nebytových 
prostor v objektu pronajímatele v Praze 4, Kavčí hory, celková užívaná plocha je 57,5 m2.  
Centrum bude uvedené prostory užívat pro rehabilitaci. Roční cena za nájem byla stanovena na 
28.758,70 Kč. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 89/05/07: 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 s Dodatkem č. 1 č. 610-1-D1-00 ke 
Smlouvě o nájmu pozemku s Czech Digital Group, a.s. Tento dodatek rozšiřuje předmět nájmu – 
užívání části pozemku za objektem zpravodajství ČT za účelem umístění dvou satelitních 
vysílacích antén, užívání části pozemku na střeše objektu E za účelem umístění dvou ofsetových 
antén a pronájem  šesti vláken v optickém kabelu. Dodatek se uzavírá na dobu určitou do 
31.8.2011. Roční cena za nájem se zvyšuje o 239.395,- Kč. (14:0:1) 
 
Usnesení č. 90/05/07: Rada po projednání v DK konstatuje, že předložený návrh smlouvy s AFK 
Podolí  neřeší veškeré pozemky, které jsou v užívání ČSTV. Dle materiálů zpracovaných právním 
oddělením 20.10.2005 a potvrzených materiálem „Podklad pro jednání o prodeji konkrétních 
pozemků v majetku ČT na Kavčích horách“ ze dne 17.5.2006 je zřejmé, že ČSTV využívá další 
pozemky ke své činnosti, a to pozemky č.p. 1095 zastavěná plocha občanská vybavenost 381m2, 
č.p. 1100/1 zastavěná plocha a nádvoří 272 m2, č.p. 1100/2 zastavěná plocha ostatní stav. objekt 
15 m2. Z těchto důvodů DK zpochybnila předmět pronájmu této smlouvy, a to i proto, že návrh 
smlouvy byl předkládán několikrát, a to vždy neúplně případně s chybami. Rada žádá GŘ o 
předložení smlouvy v přepracované a komplexní verzi do 9.3.2007. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 91/05/07: Rada po projednání v DK konstatuje, že obdržela opětovně návrh smlouvy 
o pronájmu pozemků pro FOSPO, s.r.o. Po jednání, na které byla přizvána JUDr. Vocetková, DK 
upozornila radu, že v předložených materiálech: 

- chybí důvody podání žádostí o rozdělování a scelování pozemků ze dne 20.6.2006 a 
21.7.2006 včetně toho, kdo žádost zpracoval 

-  není úplný geometrický plán 
- na LV nejsou uvedené pozemky specifikované v nájemní smlouvě 

Rada žádá GŘ, aby předložil kopie výše uvedených žádostí. 
Rada žádá GŘ o předložení smlouvy v přepracované a komplexní verzi do 9.3.2007. 
(15:0:0) 
 
Usnesení č. 92/05/07: Rada obdržela prostřednictvím DK návrh RGŘ, kterým se stanoví postup 
při vymáhání pohledávek z nezaplacených televizních poplatků a přirážek k televizním poplatkům. 



DK koncepčně souhlasí s předloženým návrhem. Rada pověřuje předsedu zajištěním právního 
posouzení k tomuto materiálu. (5:1:9) Toto usnesení nebylo přijato 

 
Usnesení č. 93/05/07: Rada obdržela prostřednictvím DK návrh RGŘ, kterým se stanoví postup 
při vymáhání pohledávek z nezaplacených televizních poplatků a přirážek k televizním poplatkům. 
DK koncepčně souhlasí s předloženým návrhem. (12:0:2) 

 
11) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 94/05/07: 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. 95/05/07: Rada souhlasí s tím, že se k odpovědi J. Oberfalzerovi připojí text P. Uhla. 
(11:1:2) 
Usnesení č. 96/05/07: Rada žádá GŘ o stanovisko Etického panelu, týkající se stížnosti pana Ing. 
Miroslava Čáslavského, v zastoupení advokátní kanceláří Bartončík & Bartončík (č.j. 54/07) na 
pořad „Reportéři“ z 15.1. 2007. (15:0:0) 

 
10) Různé 

a) Informace o pořadech zabývajících  se historickými událostmi po roce 1948 
Usnesení č. 97/05/07: Rada bere na vědomí materiál Informace o pořadech zabývajících  se 
historickými událostmi po roce 1948. Rada s k tomuto materiálu vrátí na svém jednání dne 4. 
dubna 2007. (15:0:0) 

b) Změna Jednacího řádu Rady ČT 
Usnesení č. 98/05/07: Rada souhlasí se změnou svého Jednacího řádu, čl. 6 – přidat bod 14 
takto: 
Rada může umožnit vystoupení na svém jednání i nečlenům Rady. Pokud jde o zaměstnance 
ČT, vyzve generálního ředitele, aby zprostředkoval vystoupení jednotlivých zaměstnanců na 
dané téma. V případě ostatní veřejnosti může Rada ČT umožnit časově vymezené vystoupení 
jednotlivců ke konkrétnímu tématu, pokud o to požádá některý člen Rady. (15:0:0) 

c) Slyšení Rady 
Usnesení č. 99/05/07: Rada schvaluje průběžnou zprávu o přípravě prvního slyšení RČT (viz 
příloha), kterou předkládá v níže uvedeném znění pověřená pracovní skupina. 

d) Usnesení č. 100/05/07: Rada souhlasí s tím, aby J. Krejčík vystoupil na jednání rady. (10:0:4) 
e) Předběžný program 6. jednání Rady ČT, které se uskuteční 21. 3. 2007 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, volba návrhové komise, kontrola zápisů… 
• Informace o personální situaci v ČT 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2006 - schválení 
• Digitalizace – přechod na TPP 
• Materiály z DK 
• Stížnosti a podněty  
• Různé 
• Závěr 
 

                                                                   PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
 
 
Přílohy: Přehled stížností a podnětů  
 Analýza – Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2006 
 Jednací řád Rady České televize 
 Slyšení Rady ČT  
 
Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová, J. Brandejs 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 7. 3. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 

Předáno GŘ k 
vyjádření     datum 
předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 7. 3. 2007 

355 30.11.2006 M.Hašek, ČSSD 

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

15.2.2007 
vyjádření 
Etického 
panelu ČT 

odpověď po 
vyjádření 
Etického panelu 

32 15.1.2007 P.Bartoš, RRTV 

stížnost V. Fuksy na 
nedostatky ve vysílání ČT 
 + odpověď RRTV   17.1.2007 19.2.2007 

odpověď po 
vyjádření GŘ  

46 22.1.2007 M.Vaněk 
nedodržování časů kvůli  
reklamám   23.1.2007 22.2.2007 

odpověď po 
 vyjádření GŘ  

53 26.1.2007 J.Pětivlas dotaz na ČT4 Sport   30.1.2007 28.2.2007 
odpověď po 
vyjádření GŘ 

58 31.1.2007 P.Korčák pořady se skrytými titulky   2.2.2007 2.3.2007 
odpověď po 
vyjádření GŘ  

95 12.2.2007 P.Bartoš, RRTV 

postoupení stížnosti 
 M.Margetiaka na postup 
ČT při vymáhání tv 
poplatků   19.2.2007 2.3.2007 

odpověď po 
 vyjádření GŘ  

114 14.2.2007 K.Dlouhý personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

115 14.2.2007 
I.Kolomazníková, 
 RRTV 

postupení dopisu 
K.Kaděrky - reakce na 
pořad "Otázky 
V.Moravce"  ve věci 
person.záležitostí v ČT       na vědomí 

123 20.2.2007 D.Malíková personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

124 21.2.2007 H.Šindelová personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

125 21.2.2007 P.Novotný personální záležitosti v ČT       na vědomí 

126 21.2.2007 Z.Bláhová personální záležitosti v ČT       na vědomí 

127 21.2.2007 S.Handl personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

129 22.2.2007 L.Bouda personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

130 22.2.2007 F.Klečka personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

131 23.2.2007 J.Pirk personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

133 26.2.2007 P.Novotný personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 



369/06 26.2.2007 L.Zahradník 

reakce na odpověď RČT, 
pořad "Nedej se" z 
5.9.2006       odpověď RČT 

134 26.2.2007 J.Oberfalzer 

otevřený dopis RČT, 
 reakce na jednání RČT 
dne 21.2.2007       odpověď RČT 

135 26.2.2007 A.Znojemský personální záležitosti v ČT       na vědomí 

136 26.2.2007 K.Kaděrka personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

138 27.2.2007 M.Oravec 

RČT na vědomí, stížnost 
na reportáž 
V.Weinera VO     

odpověď RČT 
 - na vědomí 

139 27.2.2007 H.Ficnarová kódování programů ČT       odpověď RČT 

116 26.2.2007 M.Vadas 
reakce na odpověď RČT, 
personální záležitosti v ČT       na vědomí 

142 27.2.2007 NOO ČT v Praze prohlášení NOO ČT       na vědomí 

143 27.2.2007 V.Jandák,PSP 

postoupení stížnosti 
F.Ismaila a V.Levé na 
reportáž o připravované 
konferenci Pražská výzva 
pro Irák (č.j.359/06)       odpověď RČT 

56 27.2.2007 J.Maštera nesouhlas s odpovědí RČT       odpověď RČT 

144 
 k č.j. 
122 27.2.2007 V.Jandák,PSP 

postoupení stížnosti 
 M.Čáslavského na pořad 
"Reprotéři ČT" (č.j. 122)       odpověď RČT 

23 28.2.2007 V.Filip 

reakce na odpověď RČT, 
stížnost na stálé opakování 
"Zpívánek"       

odpověď RČT + 
předáno jako 
podnět GŘ 

149 28.2.2007 J.Janoušek programová skladba       

odpověď RČT+  
předáno jako 
podnět GŘ 

150 27.2.2007 O.Mika personální záležitosti v ČT       odpověď RČT 

151 28.2.2007 I.Rottenberg PDC kód       odpověď RČT 

155 3.3.2007 J.Karas personální záležitosti v ČT       na vědomí 

156 4.3.2007 P.Radechovský personální záležitosti v ČT       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   

365 5.12.2006 L.Kychler 
stížnost na pořad "Pravdě 
podobný příběh V.Hučína" VO 7.12.2006 

předáno 
Etickému 
panelu ČT   

54 26.1.2007 

M.Bartončík, 
pravní zástupce 
M. Čáslavského 

stížnost  na pořad 
"Reportéři ČT" z 
15.1.2007 VO 30.1.2007 27.2.2007 

  



70 1.2.2007 J.Májíček 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar" iniciativy Ne 
základnám VO 2.2.2007 2.3.2007   

71 1.2.2007 V.Novotný 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar" VO 2.2.2007 2.3.2007   

72 2.2.2007 P.Polášek 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu "Ani rakety,ani 
radar"  VO 5.2.2007 6.3.2007   

73 2.2.2007 J.Hájek neobjektivní vysílání VO 5.2.2007 2.3.2007   

77 5.2.2007 G.Aspros 
stížnost na neobjektivnost 
vysílání VO 7.2.2007 2.3.2007   

78 5.2.2007 L.Heřman 

stížnost na zpravodajství o 
pochodu 
 "Ani rakety,ani radar" VO 7.2.2007 2.3.2007   

94 12.2.2006 V.Olmer 
podmínky v ČT pro tvůrce 
pořadů   19.2.2007     

96 9.2.2007 P.Bém 

žádost o posouzení 
 reportáže v pořadu 
"Reportéři ČT" z 
29.1.2007 VO 19.2.2007 6.3.2007   

97 12.2.2007 M.Hronek připomínky k pořadům ČT   19.2.2007     

98 12.2.2007 

R.Dočekal, 
Asociace 
producentů v 
audiovizi 

podmínky spolupráce 
 mezi ČT a nezávislými 
producenty   19.2.2007     

99 14.2.2007 L.Junková 
stížnost na úroveň  
vysílání ČT VO 19.2.2007     

100 14.2.2007 V.Novotný 
stížnost na pořad 
 "Večerník" z 8.2.2007 VO 19.2.2007     

101 15.2.2007 J.Jílek 
reakce na programovou 
 změnu - seriál "Horákovi"   19.2.2007     

102 16.2.2007 J.Pokorný 

připomínky k objektivitě 
 a vyváženosti 
zpravodajství ČT VO 19.2.2007     

103 16.2.2007 V.Beran 
připomínky k programové 
 skladbě ČT   19.2.2007     

120 19.2.2007 A.Dlabačová 

stížnost na využití námětu 
"Záhada Rembrandtova 
obrazu"   21.2.2007     

122 20.2.2007 M.Jandora 
stížnost na jednání 
redaktorky J.Lorencové   21.2.2007     

132 23.2.2007 P.Behenský dotaz k vysílání reklam   27.2.2007     

137 27.2.2007 J.Plaček 

stížnost na pořad 
"Politické vraždy" z 
26.2.2007   1.3.2007     

146 27.2.2007 D.Ďurďovič dotaz na zrušení AZ-kvízu   1.3.2007     



147 27.2.2007 J.Schling 
stížnost na pořad "168 
hodin" z 25.2.2007 VO 1.3.2007     

33 28.2.2007 P.Lébr 

reakce na odpověď RČT, 
dotaz na programy ČT24 a 
ČT4 Sport   1.3.2007     

152 1.3.2007 
S.Viktorová,  
GRAND, s.r.o. 

stížnost na pořad  
"Události,komentáře" z 
16.2.2007   1.3.2007     

154 3.3.2007 M.Peterková 

podnět k pořadu  
"Přes nový práh" z 
1.3.2007   6.3.2007     

157 5.3.2007 J.Kavan 
stížnost na pořad o  
letadlech JAS 39 Gripen VO 6.3.2007     

158 5.3.2007 

J.Tamáš, 
 iniciativa Ne 
základnám 

stížnost na informování 
o projektu vojenské 
základny USA na našem 
uzemí VO 6.3.2007     

160 5.3.2007 J.Koubová časopis ČT   6.3.2007     

161 6.3.2007 J.Šinágl 

stížnost na pořad 
"Interview" 
 z 5.3.2007 VO 6.3.2007     

162 6.3.2007 T.Vlček 

stížnost na porušení 
zákona o ČT 
 - neinformování o 
Lidových milících VO 6.3.2007     

 



Příloha č. 2 
 
Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2006 
 
Ve svém usnesení č. 29/02/06 Rada České televize vzala na vědomí zprávu o působení zahraničních 
zpravodajů v roce 2005, doporučila generálnímu řediteli, aby zvážil možnost nechat vypracovat 
srovnání zahraničního zpravodajství ČT s některou zahraniční televizí veřejné služby – například 
rakouskou ORF a požádala generálního ředitele, aby jí další zprávu o činnosti zahraničních zpravodajů 
předložil do konce ledna 2007.  
Požadovanou zprávu vypracoval Zdeněk Šámal (na základě podkladů M. Kubala) a předložil ji 30. 
ledna 2007. 
 
Analýza předkladatelky : 
 

Rok 2006 prokázal výjimečné postavení zahraničního zpravodajství České televize na českém 
mediálním trhu. Potvrdil tendenci závěru roku 2005 i to, že  loňský masivní nárůst počtu přímých 
přenosů nebyl kvantitativním výkyvem. Pro mnoho zemí, ve kterých zpravodajové působí, nebyl nějak 
výjimečně bohatým na události politického či celospolečenského významu. To je i jedna ze základních 

příčin, proč počet příspěvků u tří zahraničních středisek dokonce meziročně klesl. Druhou příčinou je 

fakt, že stoupající tendence počtu příspěvků, zařazovaných do hlavních zpravodajských relací, se také 
musela někde zastavit.  

Analýza kvality zahraničního zpravodajství byla zpracována na základě mediálních analýz, 
které pro ČT pravidelně zajišťuje společnost InnoVatio/Media Tenor. Kritéria, dle nichž tato analýza 
posuzuje kvalitu zpravodajství České televize, jsou především variabilita, tematická struktura, zájem o 
relevantní tematické aspekty. Hodnota zprávy je přitom určována třemi základními atributy: 
aktuálnost, relevance a „míra neobvyklosti“. Média veřejné služby se soustřeďují na výběr 
relevantních příspěvků. Události ČT se svým zaměřením k podrobnějšímu zpravodajství a důkladnější 
analýze liší od zpravodajství privátních stanic.  

Z hlediska dislokace je důležitý prostor, který zahraniční korespondenti ČT mohou z místa 
svého působiště obsáhnout. Redakce zpravodajství ČT umísťuje své zpravodaje tak, aby vzhledem 
ke svým finančním možnostem zajistila co nejvyšší pokrytí zpravodajsky exponovaných regionů 
Evropy, Ameriky a Ruska (resp. Dálného východu).  
Klíčové události globálního významu se v roce 2006 odehrály na Blízkém Východě a ČT byla prvním 
českým médiem, které mělo svého zpravodaje přímo v Libanonu. ČT posílila zpravodajský post 
v Bruselu o jeden kompletní štáb a díky tomuto posílení bylo možné se  také mnohem intenzivněji 
věnovat dění v Evropské unii a zároveň postihnout dění v okolních zemích. Zpravodajské štáby ČT 
také několikrát navštívily africké země a Asii.  

Rok 2006 přinesl dvě změny v obsazení stálých zahraničních zpravodajů. Vedle zmíněného 

postu v Bruselu došlo k neplánovanému střídání zpravodajů v Moskvě, kde ruské úřady neprodloužily 
z politických důvodů akreditaci J.Moláčkovi.  

Zahraniční zpravodajství patří k nejdražším složkám v rozpočtu Redakce zpravodajství i celé 
České televize. Je to dáno cenou satelitního spojení a fixními náklady na udržování stálých zpravodajů 
v zahraničních metropolích. Možnosti zahraničních zpravodajů šetřit jsou velmi omezené. Podíl 
zahraničních zpravodajů na vysílání se zvyšuje a přináší tedy i růst nákladů. Tyto zvýšené náklady 
nejsou tak známkou plýtvání peněz, ale naopak kvalitnějšího zpravodajského servisu ČT. Poprvé po 
šesti letech se podařilo dosáhnout navýšení celkového rozpočtu pro zahraniční zpravodajství. To se 
však nepromítlo do navýšení rozpočtu jednotlivých středisek, nýbrž na vytvoření nového střediska – 
druhého v Bruselu.  

Náklady v roce 2006 nejvíce narostly  u Bratislavy a Varšavy, středisek, jež pokrývala několik 

významných událostí loňského roku (př. slovenské a běloruské parlamentní volby). Celkový rozpočet 
se podařilo dodržet (úspora v rozpočtu střediska Brusel  II).                   



Možné úspory se v budoucnu rýsují v oblasti techniky, zejména ve spojení s digitálními 
technologiemi. Dalším krokem  je posílání materiálů po internetu. ČT zprovoznila na konci roku 2006 
nový server, který umožňuje posílání materiálů bez podstatného zdržení. Internet má samozřejmě i svá 
úskalí, těžko si lze představit situaci, kdy všechny příspěvky ze zahraničí bude ČT posílat pouze přes 
internet. Na to ještě síť nemá schopnost přenášet dostatečně velké datové soubory. Ve vypjatých 
situacích, kdy je zpravodaj v časové tísni, prostě bude muset posílat svůj příspěvek tradiční formou. 
Už v dosavadní praxi ale posílání po internetu ukázalo své výhody. ČT také jako jediná televize na 
českém mediálním trhu využívá technologii videotelefonu – zprostředkovává živé vstupy z krizových 
zón nebo nedostupných oblastí, odkud není možné využít klasické satelitní spojení.  
Další směřování zahraničního zpravodajství : 

Rok 2006 byl po sedmi letech prvním, v němž se zvýšil počet zahraničních zpravodajů. ČT se 
vydala cestou, kterou naznačovaly předchozí zprávy o činnosti zahraničních zpravodajů. Od 1. dubna 
2006 posílila své středisko v Bruselu o jeden kompletní štáb. To přineslo nejen posílení 
zpravodajského pokrytí evropských institucí, orgánů  NATO či zemí Beneluxu, ale i možnost výjezdů 

za původním zpravodajstvím do Velké Británie, Francie, států Skandinávie a Španělska. Vysíláním 

původních reportáží z významných událostí v Evropě i ve světě poskytlo zpravodajství ČT v roce 
2OO6 svým divákům bezkonkurenční servis, se kterým se co do původnosti nemohlo rovnat žádné 
další české médium.  

Rok 2007 přinese nejzásadnější změnu v rozložení sítě zahraničních zpravodajů. Počet míst, 
kde bude ČT mít své stálé zpravodaje, vzrostl od 1. ledna 2007 na osm. Česká televize tímto 
rozhodnutím reaguje na aktuální dění v jednotlivých oblastech světa. Výběr Pekingu a Košic 
představují dvě tendence zahraničního zpravodajství, které se navzájem doplňují. Jedna představuje 
snahu zprostředkovávat další  významné globální jevy, ta druhá snahu umožnit mnohem bližší pohled 
na dění u bezprostředních sousedů. Rozhodnutí přinášet původní zpravodajství z Dálného Východu je 
reakcí na stoupající globální význam dané oblasti. Pro původní zpravodajství ze sousedních zemí a 
nového zpravodaje ČT zvolila sídlo v Košicích, které představují místo, jež umožňuje snadnou 
dostupnost hned čtyř zemí – západní Ukrajiny, jihovýchodního Polska, východního Maďarska a 
samozřejmě východního Slovenska. Tím velmi vhodně doplňuje koncept středoevropského postu, kde 
v případě Bratislavy tamní zpravodajka sleduje dění v Rakousku, Maďarsku a Slovensku. ČT se 
samozřejmě připravuje i na další krok integrace nových členských států EU – vstup do schengenského 
prostoru. Právě hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou bude vnější hranicí EU, což s sebou přinese 
další zpravodajské možnosti.  

Vedení ŘZ ČT zvažuje možnost a účelnost dalšího posílení zpravodajské sítě, zejména s ohledem 
na aktuální vývoj v daných oblastech. Navzdory pozitivnímu vývoji hospodaření ČT je stále nutné 
zvažovat efektivitu takových kroků.  Nicméně se nabízejí tyto možnosti :  

- další evropské metropole, Paříž nebo Londýn, případně Řím a Madrid 

- Blízký Východ - Ammán, Bejrút, Jerusalém ; z těchto míst se dá pokrývat celá oblast    

      Blízkého Východu, včetně Iráku 
-  Jižní Amerika či Afrika 

Rozšiřování sítě zahraničních zpravodajů lze uvítat, vedení ŘZ ČT nicméně zatím nevidí důvod k 
tomuto kroku. Tyto oblasti se mohou jako dosud pokrývat pravidelnými reportážními cestami. 

Dosavadní frekvence původního zpravodajství svědčí o tom, že současná praxe výjezdů z pražské 
centrály dle potřeby nesnižuje obsahovou kvalitu zpravodajství. 
 
Shrnuto : v porovnání s předešlým rokem je nepochybným kladem činnosti zahraničního zpravodajství 
ČT  zvýšení počtu stálých zpravodajů včetně potřebného ekonomického zabezpečení. To se promítlo i 
do nárůstu počtu přímých přenosů a stoupající kvality  zahraničního zpravodajství v porovnání 
s privátními médii. Pozitivní je v tomto směru i pozornost, kterou ČT věnuje rozvoji a využívání 
nových moderních technologií. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 

Jednací řád Rady České televize 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Rada České televize (dále jen „rada“) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na 

kontrolu činnosti České televize (dále jen „ČT“). 
2) Činnost rady se řídí tímto jednacím řádem přijatým podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 

483/1991 Sb., o ČT, v platném znění (dále jen „zákon o ČT“). 
3) Nastanou-li okolnosti, které nejsou tímto řádem předvídány, rozhodne rada při jejich řešení o 

postupu svého jednání. 

Článek 2 

Orgány rady 
 
1) Orgány rady jsou předseda rady (dále jen „předseda“) a tři místopředsedové rady (dále jen 

„místopředsedové“).  
2) Stálým poradním orgánem ve věcech kontroly hospodaření ČT je Dozorčí komise, jejíž 

činnost se řídí ustanovením § 8a zákona o ČT. 
3) Sekretariát rady zajišťuje administrativně-technickou činnost rady. Pracovníci sekretariátu 

jsou v pracovněprávním vztahu k ČT.  

Článek 3 

Předseda 
 
1) Předsedu volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
2) Předsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
3) Předseda je volen na funkční období dvou let, a to i opětovně. 
4) Předseda se vzdává své funkce písemným prohlášením doručeným do sídla rady. 
5) Předseda zastupuje radu navenek a jedná jejím jménem a podepisuje její dokumenty. 
6) Předseda-  

a) svolává a řídí jednání rady  
b) koordinuje činnost rady  
c) podle usnesení rady a v naléhavých případech i bez takového usnesení  koordinuje 

plnění úkolů členů rady v době mezi jednáními rady 
d) po projednání v radě navrhuje generálnímu řediteli jmenování a odvolání  tajemníka 

rady 
e) navrhuje generálnímu řediteli výši platu tajemníka rady včetně pohyblivých složek  a 

na návrh tajemníka ostatních pracovníků sekretariátu; o podaných návrzích  informuje 
členy rady mimo veřejné jednání rady, 

f) řídí činnost sekretariátu rady  



g) je mluvčím rady 

7) Předseda se schází v době mezi jednáními rady  s místopředsedy i ostatními členy rady a 
s Dozorčí komisí nebo s členy Dozorčí komise a s generálním ředitelem ČT podle potřeby, a 
to zejména za účelem přípravy jednání rady. 

8) Člen rady se jednání dozorčí komise neúčastní, s výjimkou případu, kdy ho komise pozve. 
Člen rady má však právo požadovat po předsedovi dozorčí komise informace z oboru činnosti 
komise. Komise mu ji poskytne. Podle svého uvážení mu ji poskytne písemně nebo ústně, na 
jednání rady nebo i mimo ni, a to vždy s ohledem na zákonnou povinnost zachovávat 
mlčenlivost podle ustanovení § 8a odstavce 8 zákona o ČT. O skutečnosti, že člen rady 
požadoval po dozorčí komise informaci a o tom, zda mu byla poskytnuta, informuje člen rady 
radu na jejím jednání. 

Článek 4 

Místopředsedové 

 
1) Místopředsedy volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.  
2) Místopředsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady. 
3) Místopředsedové jsou voleni na funkční období dvou let, a to i opětovně. 
4) Místopředsedové se mohou své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla rady.  
5) Nemůže-li předseda rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho předsedou či 

radou určený místopředseda rady.  

Článek 5 

Sekretariát rady 
 
1) V čele sekretariátu je tajemník rady, který odpovídá za jeho činnost předsedovi.  
2) Tajemník rady, jakož i ostatní pracovníci sekretariátu rady, jsou přijímáni do pracovního 

poměru na základě usnesení rady. 
3) Sekretariát rady zajišťuje též administrativně-technickou činnost Dozorčí komise. 
4) Pracovníci sekretariátu rady spolupracují se zaměstnanci ČT určenými generálním ředitelem 

ČT za účelem přípravy podkladových materiálů pro jednání rady a Dozorčí komise. 
5) Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu rady z prostředků ČT. 
 

Článek 6 
 

Jednání rady 
 
1) Rada jedná podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. 
2) Jednání rady svolává předseda, zpravidla na základě předběžného pracovního plánu rady. O 

místě, termínu a návrhu programu jednání budou informováni  členové rady zpravidla sedm 
dní předem. 

3) Program jednání navrhuje předseda. Člen může předložit návrh dalšího bodu programu nebo 
jeho změnu, a to písemně v dané lhůtě, nebo ústně na začátku jednání při projednávání návrhu 
programu jednání. Navržená změna programu jednání nabývá platnosti automaticky 
s výjimkou případu, kdy se proti vysloví hlasováním většina přítomných členů rady. 

4) Předseda svolá jednání rady rovněž tehdy, požádá-li ho o to prokazatelným způsobem Dozorčí 
komise nebo alespoň pět členů rady. 

5) Podkladové materiály pro jednání rady obdrží její členové alespoň  48 hodin před termínem 
jednání. V případě nutnosti je možno podkladový materiál předložit i před začátkem jednání 
rady; s projednáním takového tématu musí rada souhlasit.  



6) Jednání rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení rady  z celého jednání nebo 
z jeho části vyloučena při naplnění podmínek ustanovením §7 odst. 3 zákona o ČT. 

7) Jednání rady se zúčastňuje i generální ředitel ČT bez hlasovacího práva, nebo jím určený 
zástupce. 

8) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li 
přítomen předseda rady nebo některý z jejích místopředsedů. 

9) Rada přijímá rozhodnutí ve formě usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, 
s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e),f),g),j),k) a l) zákona o ČT, které přijímá 
nadpoloviční většinou hlasů všech členů a s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání 
generálního ředitele ČT, k němuž je zapotřebí alespoň deset hlasů členů rady. 

10) Rada hlasuje o návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným tématům. O pozměňovacích 
návrzích hlasuje vždy v opačném pořadí, než ve kterém byly podány. 

11) Na žádost člena rady se o části návrhu usnesení hlasuje odděleně. 
12) Rada svým usnesením určí zpravodaje k jednotlivým bodům programu. Podle potřeby rada 

může jmenovat stálé nebo příležitostné pracovní skupiny 
13) Z jednání rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle 

zvláštních právních předpisů. Originál zápisu ověřují svými podpisy členové návrhové 
komise, volení pro každé jednání rady, a předsedající jednání. 

14) Rada může umožnit vystoupení na svém jednání i nečlenům Rady. Pokud jde o zaměstnance 
ČT, vyzve generálního ředitele, aby zprostředkoval vystoupení jednotlivých zaměstnanců na 
dané téma. V případě ostatní veřejnosti může Rada ČT umožnit časově omezené vystoupení 
jednotlivců ke konkrétnímu tématu, pokud o to požádá některý člen Rady  

 
 

Článek 7 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 7. března 2007 
2) Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje jednací řád ze dne 8. března 2006 ve znění pozdějších 

změn a doplňků. 
 
 
 
V Praze dne 7. března 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PaedDr. Jiří Baumruk. 
předseda Rady České televize 



Příloha č. 4 
 

 
Slyšení Rady ČT 
 
 
 
Program:  

• Vztah ČT – tvůrce: tvůrčí podmínky v ČT, ČT a nezávislí tvůrci. 
Téma:  

• „Česká televize považuje tvůrce programu (pořadů), ať již jsou jejími zaměstnanci či 
externími spolupracovníky, za rozhodující předpoklad úspěšného naplňování veřejné služby. 
Je si zejména vědoma závazku v oblasti původní tvorby a vlastní výroby pořadů. Proto 
všestranně vytváří dobré tvůrčí zázemí a podmínky pro svobodnou konkurenci nápadů a 
jejich realizací založenou na rovné příležitosti, kterou musí předurčovat předem daná jasná 
a spravedlivá pravidla spolupráce s Českou televizí.“ (Etický kodex ČT, čl. 4 Tvůrce - 
základní předpoklad úspěchu. cit. čl. 4.1.) 

Účastníci: 
• Členové RČT. 
• Zástupci tvůrčích profesních organizací a další tvůrci: Jan Kraus (předseda FITES), Petr Bok 

(místopředseda ARAS), Helena Třeštíková; další osoby (Pavel Štingl, Radovan Lipus) jsou 
v jednání. 

Účast: 
• Na pozvánky. 
• FITES a ARAS mohou nominovat max. 3 lidi, další tři (nezávislé) pozve rada, další pozvánky 

radou možné. 
Formát: 

• Každý ze tří subjektů (FITES, ARAS, nezávislí) má k dispozici 15-20 min. na úvodní slovo ke 
stanovenému tématu (včetně formulace výhrad či podnětů). Celková délka první části: max 1 
hod. 

• Diskuse (cca 1 hodina). 
Výstup: 

• Zápis zveřejněný na webu RČT (jakožto dokument o činnosti RČT). 
Termín: 

• Datum: 18.4. (středeční data řádného jednání). 
• Čas: 10:00-12:00  
• Místo: ČT Kavčí hory, zasedací místnost s kapacitou dle upřesněné potřeby (asi 25 osob). 

 


