
Zápis ze 17. jednání Rady České televize dne 3. 10. 2007 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, H. Fibingerová, A. Svobodová, P. Uhl, 
J. Voráč 
Omluveni: J. Prokeš, I. Satrapa, 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, J. Mrzena, O. Černý, L. Kozák 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění  usnesení a kontrola zápisů 
• Pracovní řád ČT 
• Vysílání ČT4 Sport 
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
• Stížnosti a podněty   
• Různé  

- Analýza vysílání TS Ostrava 
- Pracovní setkání – Program ČT 
- Rozpočet Rady ČT 
- Obsazení funkce finančního ředitele 

• Závěr 
 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 220/17/07: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (8:0:0)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 221/17/07: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Brandejs a D. Dvořák a pověřuje 
ji ověřením tohoto zápisu. (8:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 222/17/07: 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. (8:0:0) 
 

4) Pracovní řád ČT 
Usnesení č. 223/17/07: Rada bere na vědomí informace GŘ o přípravě nového Pracovního řádu 
ČT. Rada konstatuje, že odborové organizace ČT setrvávají na svém postoji, že nový Pracovní řád 
není třeba. Česká televize potřebuje k vydání nebo ke změně Pracovního řádu výslovný souhlas 
odborových organizací. (8:0:0) 
 

5) Vysílání ČT4 Sport 
Usnesení č. 224/17/07: Rada obdržela v termínu hodnotící analýzu programu ČT4 Sport za dobu 
od jeho spuštění v únoru 2006 do konce června 2007. Rada bere předložené informace na vědomí. 
Rada žádá GŘ o předložení analýzy programu ČT4 Sport zejména s důrazem na dramaturgii za 
období červenec – prosinec 2007. V termínu do 31. ledna 2008. (8:0:0) 

 
6) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 

Usnesení č. 225/17/07: Rada bere na vědomí zápis č. 11 ze dne 25. 9. 2007 z jednání Dozorčí 
komise Rady České televize. (8:0:0) 
Usnesení č. 226/17/07: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za 3. čtvrtletí 
2007. (8:0:0) 



Usnesení č. 227/17/07: 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 o budoucí kupní smlouvě 
mezi ČT a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. ČT  je výhradním vlastníkem  pozemku parc. 
č. 971/7 v katastrálním území Podolí o výměře 975 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace – 
památkově chráněné území) zapsaného v listu vlastnictví č. 1137 pro katastrální území Podolí 
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha.  
Cena za 1 m2 tohoto pozemku činí podle cenové mapy stavebních pozemků hl. města Prahy 
7.060,- Kč.  Smluvní strany uzavřou kupní smlouvu, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této 
smlouvy, nejpozději do 30. 12. 2007. V případě, že se nepodaří uzavřít kupní smlouvu 
z objektivních důvodů do 30. 12. 2007, zavazuje se budoucí prodávající bez zbytečného odkladu 
uzavřít smlouvu o věcném břemenu – právo vstupu a užívání pozemků pro dopravu v klidu ve 
prospěch budoucího kupujícího za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč. (8:0:0) 
 

7) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 228/17/07: Rada žádá GŘ o stanovisko Etického panelu, týkající se stížnosti Mgr. L. 
Veselého (čj. 416) na chování a jednání Marka Wollnera. (8:0:0) 
Usnesení č. 229/17/07: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (8:0:0) 

 
8) Různé 

a) Analýza vysílání TS Ostrava  
Usnesení č. 230/17/07: Ve dnech 16. a 17. října 2007 se uskuteční výjezdní jednání Rady ČT 
v TS Ostrava. Rada proto žádá o vypracování analýzy vysílání a programových typů TS 
Ostrava za období leden – září 2007. V termínu do 15. října 2007. (8:0:0) 
 

b) Pracovní setkání – Program ČT  
Usnesení č. 231/17/07: Rada bere na vědomí informace GŘ o pracovním setkání Rady ČT a 
vedení ČT na téma Program ČT,  které se bude konat dne 24. 10. 2007 od 10:00 do 15:00 hod. 
v TV saloncích (hlavní budova, 2. patro). (8:0:0) 
 

c) Návrh rozpočtu Rady ČT  
Usnesení č. 232/17/07: Rada schvaluje svůj rozpočet na rok 2008 v předloženém znění. 
(8:0:0) 
 

d) Obsazení funkce finančního ředitele  
Usnesení č. 233/17/07: Rada odkládá jednání o bodu obsazení funkce finančního ředitele na 
dobu, kdy bude rozhodnutí soudu na základě určovací žaloby ČT. (6:1:1) 
Návrh na usnesení J. Voráče k tomuto bodu (viz příloha č. 2) 
 

e) Program 18. jednání Rady ČT, které se uskuteční 16. a 17. října  2007 v Ostravě bude 
upřesněn.  
 

 
                                                                               PaedDr. Jiří Baumruk 

                                           předseda Rady ČT 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
2) Návrh na usnesení J. Voráče k bodu Obsazení funkce finančního ředitele 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  J. Brandejs, D. Dvořák 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 3. 10. 2007 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 3. 10. 2007 

314 29.6.2007 

M.Sládek,  
Obvodní soud pro 
Prahu 8 

RČT na vědomí, 
stížnost na pořad 
"Události" z 28.6. a 
18.7.2007 VO 18.7.2007 23.8.2007 

odpověď 
pozastavena, 
bude 
projednána na 
příštím jednání 

364 21.8.2007 T.Křenek 

stížnost na pořad 
"Otázky V.Moravce" z 
19.8.2007 VO 24.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

357 14.8.2007 J.Pechlát 

stížnost na pořad "Jorge 
Gaitan" z cyklu Mýty a 
fakta historie z 
12.8.2007   24.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

358 14.8.2007 M.Navrátil 
přerušení vysílání z 
Parlamentu ČR   24.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

360 15.8.2007 J.Řezníček 
stížnost na poskytování 
zabarvených zpráv   24.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

367 22.8.2007 M.Hoření, KSČM 

nevyváženost 
zpravodajství 
ČT VO 28.8.2007 27.9.2007 

odpověď 
pozastavena, 
bude 
projednána na 
příštím jednání 

368 23.8.2007 K.Polášek 
vysílání jednání z 
Parlamentu ČR   28.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

372 24.8.2007 R.Laštovička 

stížnost na pořad 
"11.září po 5 letech" z 
11.9.2006 VO 30.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

375 29.8.2007 R.Loskot 

stížnot na spolupráci 
ČT 
se spol. ERIKA,a.s.   30.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

408 27.9.2007 V.Krčma 

stížnost na postup ČT-  
nepřebírání pošty 
určené do vlastních 
rukou GŘ       

odpověď RČT 
+ předáno GŘ 

409 24.9.2007 L.Matulík názor na TV Nova       odpověď RČT 

410 24.9.2007 P. Vejmelka 
koncesionářské 
poplatky 

      odpověď RČT 

411 27.9.207 P.Bartoš, RRTV 

postoupení dopisu M. 
Kopecké z Nadace 
Open Society Fund 
Praha ve věci realizace 
pojektu Kampaň pro 
rovnost šancí       

odpověď RČT 
+ GŘ k vyřízení 

412 24.9.2007 A.Radecký 
stížnost na klesající 
úroveň  ČT       

odpověď RČT+ 
jako podnět GŘ 



413 24.9.2007 F.Vejvoda 
znělka pořadu 
"Události"       na vědomí 

414 27.9.2007 V. Novotný digitální vysílání       odpověď RČT 

415 27.9.2007 Z.Sloboda 

kritéria pro posuzování 
vhodnosti pořadů pro 
děti a mladistvé       

odpověď RČT+ 
GŘ k vyřízení 

391 26.9.2007 F.Beneš 

RČT na vědomí, reakce 
na odpověď GŘ - 
znělka pořadu 
"Události"       na vědomí 

423 2.10.2007 

M.Novotný 
(právní zástupce 
M.Dietlové) 

RČT na vědomí, 
nesouhlas dědiců 
autorských práv J.Dietla 
s poskytnutím licence 
na šíření díla 
"Nemocnice na kraji 
města"       na vědomí 

373 29.8.2007 J.Heller 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" 
 z 30.4.2007 VO 30.8.2007 27.9.2007 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

                               
                             
Stížnosti předané 
GŘ k vyjádření 

          

304 25.6.2007 A. Šabatová 

stížnost na "Události v 
regionech" z  
19.6.2007 VO 28.6.2007 

11.7.2007 
informace 
GŘ 
o předání 
Etickému 
panelu ČT   

305 25.6.2007 P.Uhl 

stížnost na "Události v 
regionech" z  
19.6.2007 VO 28.6.2007 

11.7.2007 
informace 
GŘ 
o předání 
Etickému 
panelu ČT   

361 23.8.2007 V.Hendrych 

stížnost na pořad 
"8.květen 1945" z 
8.5.2007 VO 24.8.2007     

370 23.8.2007 V.Fuksa 

stížnost na pořad 
"Magazín bojových 
sportů"    28.8.2007 2.10.2007   

371 24.8.2007 J.Holas 

stížnost na "Události v 
regionech" 
 z 22.8.2007 VO 28.8.2007 2.10.2007   

374 29.8.2007 
J.Šlajs,MČ Praha 
5 

stížnost na reportéra 
 K.Vránu VO 30.8.2007     

383 5.9.2007 
M.Dalík, 
P.Juklíček 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 13.8. a 
"Události,komentáře" 
ze 14.8.2007 VO 

5.9.2007 
předáno 
Etickému 
panelu ČT 27.9.2007   

376 27.8.2007 J.Wilcek 

reakce na reportáž v 
pořadu "Reportéři ČT" 
z 13.8.2007   10.9.2007     



385 10.9.2007 M.Žemlička 

stížnost přímý přenos        
 z posledního 
rozloučení s 
L.Pavarottim   10.9.2007     

386 10.9.2007 V.Slovák 

stížnost na "Události" 
ze  
7.9.2007 VO 10.9.2007     

387 11.9.2007 A.Kramer 
stížnost na pořad 
"168hodin" z 9.9.2007   13.9.2007     

392 11.9.2007 M.Myška 

stížnost na 
"Večerníček" z 
10.9.2007   13.9.2007     

393 12.9.2007 D.Pokorný 

vysílací práva pro 
cyklus "Sejdeme se Na 
Výsluní"   13.9.2007     

396 13.9.2007 K.Malá 

stížnost na reklamu 
firmy 
alsa.cz  odvysílanou v 
pořadu "Dobré ráno z 
Moravy a Slezska"   18.9.2007     

397 14.9.2007 J.Smrčka 

stížnost na reklamu na 
knihu redaktora 
Černého odvysílanou 
12.9.2007   18.9.2007     

398 17.9.2007 J.Wilcek 
stížnost na "Události" 
 z 15.9.2007   18.9.2007     

399 17.9.2007 M.Kozák 

stížnost na 
zpravodajství, 
neinformování o setkání 
starostů z Pobrdí s 
min.Parkanovou dne 
13.9.2007   18.9.2007     

293 14.9.2007 
K.Julina, 
o.s. Melius 

reakce na odpověď 
RČT, 
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
7.5.2007 VO 

19.9.2007  
předáno 
Etickému 
panelu ČT     

404 19.9.2007 P.Lenhard 

stížnost na pořad  
"Masakr na střední 
škole" z 18.9.2007   21.9.2007     

405 19.9.2007 V.Hendrych 

stížnost na 
zpravodajství, 
 zatajení informací z 
jednání veStrašicích-
radary dne 13.9.2007 VO 21.9.2007     

406 20.9.2007 V.Mlejnek 

stížnost na pořad 
 "Černé ovce" z 
19.4.2007 VO 21.9.2007     

416 27.9.2007 

L.Veselý 
(právní zástupce 
B.Monoszona) 

stížnost na 
 M. Wollnera VO 

2.10.2007 
předáno 
Etickému 
panelu ČT     

417 27.9.2007 

J.Březina 
(právní zástupce 
J.Veverky) 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
24.9.2007 VO 2.10.2007     



418 26.9.2007 M.Švejnoha 

stížnost na reklamu 
 Šťastných deset a 
Šance milion po 
Večerníčku   2.10.2007     

419 1.10.2007 J.Krejčí 
stížnost na pořad 
"168hodin" z 30.9.2007   2.10.2007     

 
 
Příloha č. 2 
 
Návrh J. Voráče na usnesení k bodu Obsazení funkce finančního ředitele: 
 
RČT připomíná své usnesení č. 59/04/07 z 21.2.2007, v němž upozornila generálního ředitele Jiřího 
Janečka na porušování zákona, kterého se dopustil tím, že do funkce vrchního ředitele jmenoval 
Františka Lamberta, aniž byly naplněny zákonem stanovené předpoklady pro výkon této funkce. Tento 
protiprávní stav trval od července 2003. 
 
RČT konstatuje, že řešení této situace přeřazením Františka Lamberta do funkce finančního ředitele 
nepovažuje za uspokojivé z hlediska zákona ani z hlediska dobrého jména ČT. 
 
RČT se domnívá, že František Lambert nadále vykonává funkci v rozporu se zákonem, konkrétně 
s příslušnými ustanoveními lustračního zákona (§2 a §14 zákona č. 451/1991 sb.), resp. zákona o ČT 
(§ 9 odst. 11 zákona č. 483/1991 sb.), neboť funkce finančního ředitele  je funkcí na 1. stupni řízení, 
která podle § 9 odst. 11 zákona o ČT musí splňovat uvedené předpoklady lustračního zákona. Tuto 
funkci tudíž nemůže vykonávat osoba, která neodevzdala čestné prohlášení, že nebyla za 
komunistického režimu mj. příslušníkem StB, funkcionářem KSČ nebo příslušníkem Lidových milicí. 
 
RČT opírá svůj názor o pokračujícím porušování zákona ze strany generálního ředitele Jiřího Janečka 
o dostupné právní expertizy, zejména o právní stanovisko Advokátní kanceláře Kříž a Bělina ze 16.2. 
2007, které si tehdy vyžádal přímo generální ředitel. Stejné právní stanovisko zastává také například 
Dr. Kindlová z právního oddělení ČMKOS (stanovisko ze 13.3.2007 zasláno jako odpověď na dotaz 
radního Petra Uhla). Stejné stanovisko zastávají také právníci ČT (stanovisko je součástí Zprávy 
generálního ředitele ČT k personálnímu obsazení funkce vrchního ředitele ze 16.2.2007, která byla 
předložena RČT na jejím zasedání 21.2.2007). Z téhož stanoviska vychází také návrh rozsudku 
Určovací žaloby, kterou podala ČT 2.3.2007 Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Téhož názoru je 
například i stálá komise pro sdělovací prostředky Senátu PČR, která v tomto smyslu přijala usnesení 
na své 5. schůzi konané dne 6.3.2007. 
 
RČT tímto dle § 9 odst. 7 písm. b/ zákona o ČT upozorňuje generálního ředitele, že porušuje 
povinnosti stanovené zákonem. 
 
RČT vyzývá generálního ředitele, aby obsazení funkce finančního ředitele uvedl v soulad se zákonem, 
a to neprodleně, nejpozději však do konce roku 2007. 


