
Zápis ze 4. jednání Rady České televize ze dne 3. 3. 2010  

 
Přítomni: J. Baumruk,  J. Brandejs, J. Dědič,  H. Fibingerová, J. Kratochvíl, P. Koutný,  
D. Makrlíková, R.Mezuláník,  J. Pavlata, J. Presl, J. Prokeš,  I. Satrapa, A. Svobodová, M. Uhde. 
Omluveni:  - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Baumruk 
Hosté: J. Janeček, K. Fričová, A. Müllerová, L. Kozák 
 
Program jednání:   

• Zahájení, schválení programu jednání  
• Volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Restrukturalizace ČT 
• Vzdělávání ve vysílání ČT 
• Příprava na volbu DK 
• Stížnosti a podněty   
• Termíny jednání rady 
• Různé  
• Závěr 

 
1) Schválení programu jednání 

Usnesení č. 21/04/10: Rada schválila program jednání v pozměněném znění. (13:0:0)  

 
2) Volba návrhové komise 

Usnesení č. 22/04/10: Rada volí návrhovou komisi ve složení R. Mezuláník a J. Prokeš a pověřuje 
ji ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 23/04/10: 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) 
 

4) Informace GŘ 
GŘ informoval o:  
- vysílání, sledovanosti a technickém zázemí zimních olympijských her ve Vancouveru 
- zrušení zahraničního zpravodaje v Rusku 
- připravovaném Rozhodnutí generálního ředitele, kterým se stanoví pravidla a postup při 

prodeji, bezúplatném převodu, směně a pronájmu nemovitého majetku České televize, do 
kterého se zapracovávají připomínky členů rady 

- výběrovém řízení na zhotovitele stavební dokumentace k výstavbě nového TS Brno 
 

5) Restrukturalizace ČT 
Usnesení č. 24/04/10: Rada obdržela v souladu s usnesením č. 172/19/09   materiál 
Restrukturalizace ČT. Rada se tímto materiálem bude zabývat na pracovním setkání dne 24. 
března 2010 a následně na 5. jednání Rady ČT dne 24. března. (14:0:0) 

 
6) Vzdělávání ve vysílání ČT 

Usnesení č. 25/04/10: Rada ČT bere předložený materiál Vzdělávací pořady ve vysílání České 
televize za rok 2009 na vědomí. Rada konstatuje, že ČT plní úkol veřejné služby v oblasti 
televizního vysílání, pokud jde o vzdělávací pořady (§2 odst.2 písm.e) zákona č.483/1991 Sb., o 
České televizi, ve znění pozdějších předpisů). Rada žádá GŘ, aby další materiál, týkající se 



vzdělávání ve vysílání  ČT za rok 2010 a srovnání vývoje za uplynulé období, předložil do 
31.ledna 2011. (14:0:0) 
 

7) Příprava na volbu DK 
Usnesení č. 26/04/10: Rada po projednání schvaluje zásady pro volbu Dozorčí komise takto:  
1. Členové Rady ČT navrhují kandidáty na základě přímého oslovení. Kandidáti předkládají své 
přihlášky v písemné podobě, a to včetně dokladů o předpokladech platných pro výkon funkce 
stanovených v § 4 odst. 3 a § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších 
předpisů, na sekretariát rady. Termín do 17.3.2010. 
2. Předseda rady po projednání s místopředsedy zašle členům rady životopisy kandidátů na členy 
Dozorčí komise do 19. 3. a předloží návrh na kandidáty pro volbu DK, vycházející z bodu 1., po 
prověření předpokladů pro výkon funkce. Termín do 22.3.2010. 
Rada zvolí  tajným hlasováním 5 členů DK na jednání dne 24.3.2010.  
(14:0:0) 

 
8) Stížnosti a podněty 

Usnesení č. 27/04/10: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností  
a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (14:0:0) 

 
9) Termíny jednání rady 

Rada souhlasí s upravenými termíny jednání takto: 
12. a 26. května 
9. a 23. června 
a dále dle původního harmonogramu.  
 

10) Různé 
a) Předseda rady přednesl nabídku K. Taberyové na zprostředkování nabídky představení 

výzkumů, především pak tzv. deníčkový výzkum spokojenosti. Sekretariát rady zprostředkuje 
společné setkání.  

 
b) Rada žádá generálního ředitele, aby prostřednictvím DK předložil materiál, kterým se stanoví 

pravidla a postup při prodeji, bezúplatném převodu, směně a pronájmu nemovitého majetku 
České televize v termínu do 24. března. 

 
c) Předběžný program 5. jednání Rady ČT, které se uskuteční 24. března 2010: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Kontrola zápisů 
• Informace GŘ 
• Restrukturalizace ČT 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2009 
• Správní a soudní řízení 
• Volba Dozorčí komise Rady ČT 
• Různé 
• Závěr 

 
 

PaedDr. Jiří Baumruk 
                                           předseda Rady ČT 

 
Přílohy:  

1) Přehled stížností a podnětů  
 
 
Ověřovatelé zápisu: R. Mezuláník, J. Prokeš 



Stav řešení stížností a podnětů ke dni 3. 3. 2010 

čj 
Datum 
doručení 

Jméno Charakteristika VO 
Předáno GŘ k 
vyjádření 
datum předání       doručení  

Způsob 
vyřízení radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady ČT dne 3. 3. 2010 

391/09 11.8.2009 

A.Brunclík, 
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
20.7.2009 VO 

                                                                                            
11.8.2009 

21.1.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

374/09 10.8.2009 M.Hala  stížnost na reportáže 
ze dne 16.7., 
19.7.(Události) a 20.7. 
(Reportéři ČT)  

VO 11.8.2009 

21.1.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

443/09 23.9.2009 P.Zrna 

stížnost na pořad 
 "Nedej se" z 
16.9.2009 VO 30.9.2009 10.2.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

444/09 29.9.2009 V.Konečný 

stížnost na pořad 
 "Uvolněte se,prosím" 
z 18.9.2009   30.9.2009 10.2.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

470/09 19.10.2009 
L.Pavlát, Židovské  
muzeum v Praze 

stížnost  na "Události" 
ze 4.10.2009 VO 21.10.2009 10.2.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

538/09 18.11.2009 O.Nosek 

stížnost na 
zpravodajství 
 ze 17.11.2009, 
rozhovor 
V.Moravce s 
M.Pajerovou VO 27.11.2009 10.2.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

579/09 29.12.2009 T.Karabela 

stížnost na pořad 
"Události" z 
 28.12.2009 VO 13.1.2010 10.2.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

8/10 12.1.2010 V.Hendrych 

stížnost na 
zpravodajství 
 z 29.12.2009 VO 13.1.2010 10.2.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

11/10 30.12.2009 K.Frejlach 

připomínky k 
pořadům 
"Neznámí hrdinové" z 
21.12.2009, 
"Reportéři ČT" z 
21.12.2009 a Tajné 
akce StB z 21.12.2009 VO 13.1.2010 10.2.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

13/10 18.1.2010 

J.Kratochvíl, 
Český svaz 
chovatelů 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" ze 
4.1.2010 VO 20.1.2010 2.3.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

19/10 25.1.2010 P.Čížek 

stížnost na pořad 
"Černé ovce"z  
21.1.2010 VO 27.1.2010 2.3.2010 

odpověď RČT 
po vyjádření 
GŘ 

27/10 12.1.2010 M.Charvátová 

připomínka k vysílání 
pořadů "Cesty víry" a 
"Křesťanský 
magazín"       odpověď RČT 

50/10 11.2.2010 K.Kalistová,RRTV 

postoupení stížnosti 
V.Mencla na vysílání 
ČT4 VO     odpověď RČT 



52/10 16.2.2010 F.Beneš 

stížnost na skrytou 
reklamu při 
komentování  K. 
Neumannové přenosu 
z lyžování ze ZOH       

odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

53/10 22.2.2010 B.Hrůzová 

stížnost na skrytou 
reklamu při 
komentování  K. 
Neumannové přenosu 
z lyžování ze ZOH        

odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

54/10 22.2.2010 L.Jindra 

připomínka k 
programovému 
složení multiplexu č.1       

odpověď RČT 
+ předáno jako 
podnět GŘ 

57/10 17.2.2010 L.Valihrach 
stížnost na pořad 
"Toulavá kamera" z 
25.4.2009 

      
odpověď RČT 
+ jako podnět 
GŘ 

58/10 24.2.2010 Z.Navrátil 

stížnost na obsazení 
hostů v pořadu 
"Otázky V.Moravce 
Speciál" 

VO     odpověď RČT 

59/10 1.3.2010 J.Jirous 
stížnost na upoutávku 
na pořad "Otázky 
V.Moravce Speciál" 

VO     odpověď RČT 

60/10 26.2.2010 K.Zatovičová 

stížnost na pořad "168 
hodin" a "Události" ze 
7.2.2010 a žádost o 
odvysílání omluvy 

VO     
odpověď RČT 
+ předáno 
RRTV 

31/10 25.2.2010 J.Štastný 

reakce na odpověď 
RČT, stížnost na 
kvalitu českého 
jazyka užívaného 
moderátory 

      na vědomí 

55/10 19.2.2010 M.Beznoska 
stížnost na J.Víta, 
pracovníka ostrahy 
ČT 

      na vědomí 

56/10 10.2.2010 I.Langer 

připomínky k 
průzkumu volebních 
preferencí agentury 
STEM a jejich 
prezentace v pořadu 
"Otázky V.Moravce" 

      na vědomí 

540/09 18.2.2010 J.Štětina 
reakce na odpověď 
RČT, stížnost na 
hlasitost reklam 

      na vědomí 

                               

                             

Stížnosti předané 

GŘ k vyjádření 
          

640/08 15.10.2008 J.Kubata, 
primátor 
statutárního města 
Ústí nad Labem 

připomínky k pořadu 
"Černé ovce" z 
30.9.2008 

VO 24.11.2008 
žádost GŘ 
o doplnění 
informací 

    



302/09 17.6.2009 J. Wiesner, KZPS 

žádost o změnu 
vysílacích  
časů pořadů "POKR" 
a "Devatero řemesel"   17.6.2009 15.10.2009   

305/09 3.6.2009 

P.Kužel, 
Hospodářská 
komora ČR 

žádost o změnu 
vysílacího  
času pořadů "POKR"    24.6.2009 15.10.2009   

334/09 26.6.2009 A.Šabatová 
stížnost na "Události" 
 z 25.6.2009 VO 

30.6.2009 
21.10.2009 
žádost o 
doplnění 
stanoviska 
GŘ     

339/09 14.7.2009 M.Pavlíček 

stížnost na F.Černého 
v  
souvislosti s 
připravovanou 
reportáží   22.7.2009     

343/09 14.7.2009 

A.Brunclík, 
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 

RČT na vědomí, 
stížnost na vystoupení 
F.Černého v pořadu 
"Otázky V. Moravce" 
dne 14.6.2009 VO 22.7.2009     

362/09 
k 
250/09 29.7.2009 T.Valouch 

stížnost na GŘ za 
nevyřízení 
stížnosti na pořad 
"Černé ovce" z 
2.4.2009 VO 30.7.2009     

369/09 31.7.2009 V.Filip, PS PČR stížnost na plán 
speciálního vydání 
pořadu "Otázky 
V.Moravce" k 
předčasným volbám 
dne 8.10.2009 

VO 11.8.2009     

372/09 30.7.2009 J.Švábík příjem programů 
ČT24 a ČT4 a výše 
tv.poplatků 

  11.8.2009     

455/09 9.10.2009 
Š.Reinerová, 
V.Reiner 

stížnost na přehled 
tisku 
 na teletextu ČT VO 16.10.2009     

12/10 18.1.2010 

R.Polášek,  
zastoupení Lesů 
ČR 

stížnost na pořady 
 "Události" a 
"Události v 
regionech" z 5.1.2010 VO 20.1.2010     

14/10 13.1.2010 M.Hoření 

stížnost na pořad 
 "Události" z 
14.11.2010 VO 20.1.2010 2.3.2010   

32/10 2.2.2010 P.Štěpánek 

opakovaná stížnost na 
neobjektivní a 
nevyvážené vysílání, 
pořad "Inventura z 
archivů" z 24.1.2010 VO 5.2.2010 2.3.2010   



36/10 4.2.2010 

R.Polášek, 
zastoupení 
L.Rubáše a 
Gallery service, 
s.r.o. 

stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" z 
25.1.2010 VO 5.2.2010 2.3.2010   

41/10 8.2.2010 

B.Spurný,  
F.Retych, 
J.Ševčík 

stížnost na informační 
cenzuru KSČM a 
dalších levicových 
hnutí ve 
zpravodajských a 
publicistických 
pořadech  VO 9.2.2010     

42/10 8.2.2010 J.Suchá 
stížnost na pořad 
"Historie.cs" ze 
4.2.2010 

  10.2.2010     

43/10 11.2.2010 M.Pospíšil 
stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě 

  

25.2.2010 

    

44/10 16.2.2010 J.Horák 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

45/10 12.2.2010 L.Stuchlík 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

46/10 15.2.2010 L.Kropáček 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

47/10 15.2.2010 J.Vávra 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

48/10 15.2.2010 J.Kyncl 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

49/10 17.2.2010 M.Dvořák 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

62/10 12.2.2010 D.Hlinomaz 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

63/10 10.2.2010 P.Pokorný 

stížnost na zrušení 
pořadů 
o folkové hudbě   25.2.2010     

51/10 22.2.2010 A.Černá 

stížnost na pořad 
 "Události" z 
29.1.2010 VO 25.2.2010     

61/10 26.2.2010 T.Pek 

stížnost na pořad 
 "Máte slovo" z 
25.2.2010 VO 3.3.2010     

 


