
Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 24. 9. 2003 
 
Přítomni: M. Badal, I. Binar, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová,  M. Horálek, L. Miler, J. Mrzena, 
E. Kohák, J. Presl, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl, a J. Voráč.  
Omluveni: Z. Hůlová 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, M. Tajč, F. Lambert, E. Dubová a V. Vocetková 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Zákon o koncesionářských poplatcích  
• Hospodaření ČT I – VII 2003 
• Materiály z DK       -   průběžná kontrola smluv 

- dodatek ke zprávě o výsledku hospodaření za rok 2002 
- zápisy z jednání Dozorčí komise 
- rozpočet ČT na rok 2004  
- rozpočet Rady ČT na rok 2004 
- plnění zákona o zadávání veřejných zakázek 

• Obsazování míst nejvyššího managementu ČT – ředitel TS Brno  
• Zákon o ČT  
• Stížnosti a podněty 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 349/27/03: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (14:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 350/27/03: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a J. Presl a zároveň Rada 
pověřila jmenované, aby ověřili všechna usnesení tohoto zápisu. (14:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 351/27/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání Rady. (14:0:0) 
 

4) Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
Usnesení č. 352/27/03: Rada ČT doporučuje navrhovaný mechanismus výše koncesionářských 
poplatků a systém jejich výběru tak, jak je uvedeno ve vládním návrhu novely zákona, kterým se 
mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. (14:0:0) 

 
5) Hospodaření ČT I – VII 2003  

Usnesení č. 353/27/03: Rada vyslechla informace o plnění vybraných ukazatelů rozpočtu a plánu 
za období I. – VII. 2003.  
Rada po projednání v DK konstatuje, že hospodaření ČT za období I. – VII. 2003 bylo ziskové. 
Výše kladného hospodářského výsledku dosáhla částky 17 295 tis. Kč. Plán na toto období 
předpokládal ztrátu ve výši 19 801 tis.Kč. Zlepšený hospodářský výsledek je způsoben nižším 
čerpáním nákladů oproti plánu o 146 710 tis. Kč (po odpočtu pořizovací hodnoty prodaných 
cenných papírů). 



Úspory v nákladech nejvíce ovlivnil časový posun ve zúčtování nákladů na výrobu pořadů oproti 
plánu. Absolutní úsporu představuje část omezení nákladů na honoráře a zakázkovou výrobu, dále 
pak nižší provize ArboMedia. V uvedeném období nebyly zúčtovány dohadné položky.  
Výnosy jsou o 109 614 tis. Kč nižší oproti plánu (po odpočtu pořizovací hodnoty prodaných 
cenných papírů). Neplnění výnosů způsobil propad z příjmů za vysílání reklamy a neplnění výnosů 
z televizních poplatků.  
Stav cash-flow se poprvé v roce 2003 ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil. I nadále není 
čerpán plánovaný objem investic. 
Rada konstatuje, že současný propad příjmů z reklamy již o 7 mil Kč přesahuje hodnotu propadu, 
která má být dosažena celoročně. Rada opětovně apeluje no nové vedení ČT, aby učinilo kroky, 
které ještě ve zbytku roku 2003  zastaví pokles příjmů.  
Ze zprávy o výsledku hospodářské činnosti za uvedené období je zřejmé, že nedošlo 
v rozhodujících výnosových a nákladových položkách k zásadním posunům a tedy z hlediska 
plnění rozpočtu roku 2003 trvá propad záporného hospodářského výsledku v řádu 250 mil. Kč.     
(13:0:0) 
 

5) Materiály z DK -  průběžná kontrola smluv 
Usnesení č. 354/27/03:  Rada vyslechla informace předsedy DK o průběžné prověrce smluv 
uzavíraných v ČT v roce 2003.  
Rada ukládá GŘ, aby prověřil a zabezpečil nápravu nedostatků zjištěných Dozorčí komisí – viz 
zápis z DK.   (13:0:0) 
 

 6) Dodatek ke zprávě o výsledku hospodaření za rok 2002 
Usnesení č. 355/27/03: Rada bere na vědomí Dodatek ke zprávě o výsledku hospodářské činnosti 
za rok 2002. (13:0:0) 
 

7) Zápisy z jednání Dozorčí komise 
Usnesení č. 356/27/03: Rada bere na vědomí Zápis č. 10 ze dne 25.6., Zápis č. 11 ze dne 22. 7. a 
Zápis č. 12 ze dne 12.8., Zápis č. 13 ze dne 26.8. a Zápis č. 14 ze dne16.9.2003 z jednání Dozorčí 
komise Rady ČT. (13:0:0) 

 
8) Rozpočet ČT na rok 2004 

Usnesení č. 357/27/03: Rada konstatuje, že dne 16.9.2003 obdržela rozhodnutí GŘ č. 27 ze dne 
9.9.2003, kterým stanoví harmonogram postupu prací na vypracování souhrnného plánu a 
rozpočtu České televize na rok 2004. Toto rozhodnutí stanovuje popisy činností s termíny 
vypracování a odpovědností jednotlivých útvarů a pracovníků, souvisejících s přípravou rozpočtu 
ČT na rok 2004.  
V harmonogramu projednávání rozpočtu není zahrnut dostatečný prostor pro projednávání 
v Dozorčí komisi.  
Rada doporučuje GŘ, aby své rozhodnutí č. 27 ze dne 9.9.2003 doplnil v intencích usnesení č. 
341/26/03 ze dne 10.9.2003 a tohoto usnesení.  
Rada ukládá GŘ, aby rozpočet na rok 2004 byl sestavován jako vyrovnaný, případně přebytkový, 
aby byla vytvořena přiměřená rozpočtová rezerva na rizika, která by mohla ovlivnit příjmovou a 
nákladovou část rozpočtu v roce 2004. Rada současně ukládá GŘ, aby ve výnosech  byly 
kalkulovány příjmy ve výši, která odpovídá platné legislativě.(14:0:0) 

 
9) Rozpočet Rady ČT na rok 2004 

Usnesení č. 358/27/03: Rada schválila svůj rozpočet na rok 2004 v předložené verzi. (14:0:0) 
 
10) Zákon o zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 359/27/03: Rada žádá DK, aby jí v termínu do 30.11.2003 podala souhrnnou zprávu o 
plnění zákona o zadávání veřejných zakázek ČT v roce 2003. (14:0:0) 
 

11) Obsazování míst nejvyššího managementu ČT – TS Brno 



Usnesení č. 360/27/03: P. Uhl připraví návrh usnesení na schválení návrhu GŘ na kandidáta do 
funkce ředitele TS Brno, v termínu do 22.10.2003, s tím, že podle možnosti bude  věc projednána 
již 8. 10.2003. (14:0:0) 
 

12) Zákon o ČT 
Usnesení č. 361/27/03: Rada ČT vyslovila dne 18.12.2002 své připomínky (příloha k usnesení č. 
527/32/02) k tehdejšímu návrhu ministra kultury P. Dostála na vydání zákonů, jimiž se mají změnit 
zákon č. 483/1991 Sb., o ČT, zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, 
zákon č. 231/2002 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a další zákony. Rada ČT 
nyní konstatuje, že vláda ministrův návrh přijala a postoupila jej 27.3.2003 PSP ve znění, které je 
s částí připomínek Rady ČT v souladu. V této fázi legislativního procesu Rada ČT nepovažuje za 
vhodné předkládat k vládnímu návrhu uvedených novel vlastní výhrady a připomínky. Rada ČT 
pověřuje svého předsedu, eventuálně místopředsedy, aby při případné jejich účasti na jednání 
parlamentních orgánů o uvedených novelách vládní návrhy podpořil. (2:4:7) Toto usnesení nebylo 
přijato 
Usnesení č. 362/27/03: Rada bere na vědomí informace A. Svobodové a P. Uhla a připomínky 
vzešlé z diskuse. Rada oceňuje záměr předkladatele vytvořit novou podobu zákona o ČT. Novela 
zákona jako celek působí však nejednotně. Rada proto doporučuje rezignovat na další dílčí úpravu 
dnes platného zákona o ČT (483/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která dále zhorší jeho 
čitelnost a deklaruje jeho časovou omezenost. Rada navrhuje soustředit  intenzivní pozornost na 
předložení nového zákona (nikoli pouze novely), kde budou jednoznačným způsobem řešeny nejen 
problémy, obsažené v této novele, ale i záležitosti spojené s rozvojem nových technologií a 
systémový způsob financování ČT. (9:1:3) 
 

13) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 363/27/03: Rada bere na vědomí informace I. Binara o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 (13:0:0) 
 

14) Různé 
a) Usnesení č. 364/27/03: Veřejné vztahy a pravidla komunikace 

1) Jako mluvčí a reprezentant Rady vystupuje předseda Rady, případně usnesením Rady 
pověřený člen. 

2) Za oficiální jednání jménem Rady, respektive za oficiální stanoviska je možno vydávat 
pouze ta jednání a stanoviska, která jsou předem, ve výjimečných případech dodatečně, 
schválena usnesením Rady. 

3) O průběhu oficiálních jednání se na nejbližším zasedání Rady podává informace, která 
se zaznamená do zápisu.  

4) Každý člen Rady má právo veřejně vyjadřovat svá osobní či menšinová stanoviska, 
respektive vést jednání, která je však třeba prezentovat jako osobní. (12:0:0) 

  
b) Usnesení č. 365/27/03: Rada ČT bude měsíční výsledky hospodaření projednávat jako základní 

informaci DK. Podrobněji budou projednávány materiály o výsledcích hospodaření za čtvrtletí 
a výroční zprávy. (11:0:1) 

c) předběžný návrh programu 28. jednání Rady v roce 2003, které se uskuteční  8.10.2003 od 
13.00 hod:  

• zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• plnění usnesení, kontrola zápisu (J. Mrzena) 
• Naplňování zákonných ustanovení, plnění usnesení č. 343/26/03 (Z. Hůlová, A. 

Svobodová, P. Uhl, a J. Voráč) 
• Obsazování míst nejvyššího managementu ČT – ředitel TS Brno (J. Mrzena, J. Janeček) 
• Výjezdní zasedání – příprava (J. Mrzena) 
• Podněty a stížnosti (I. Binar, Z. Hůlová, E.Kohák, příp. další) 



• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

14) Schválení usnesení a závěr 
V Praze dne 24. 9. 2003 

            Ing. Jan Mrzena 
                        předseda Rady ČT 
Přílohy:  

1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 

 
Ověřovatelé zápisu: M. Badal, J. Presl 
                             
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav řešení stížností a podnětů ke dni 24.9.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení 
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 24.9.2003 

490 2.9.2003 M. Džubáková Poděkování      
Odpověď dle návrhu 
rady 

491 2.9.2003  V. Moulis Pořady s období 2sv.v.     
Odpověď dle návrhu 
rady 

492 
2.9.2003 H. Pohnanová Stížnost na firmu 

PROFI-INVEST 
   Předáno GŘ k 

vyřízení 
Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

440 29.7.2003 S. Libovický 
Stížnost na "Události" z 
28.7.2003 1.8.2003     

482 27.8.2003 J. Vojáček Stížnost na "Klekánici" 1.9.2003     

493 4.9.2003 S. Technik 
Stížnost na "Jakou řečí 
mluví Pánbůh? 22.9.2003     

501 1.9.2003 M. Mandl 
Stížnost na "Ego-Týden 
v okupaci" 22.9.2003     

502 3.9.2003 R. Tuček reklama "Epidemie" 22.9.2003     

503 5.9.2003 P. Jánský 
Stížnost na "Hranice 
dospělosti" 22.9.2003     

505,507 13.9.2003 
F. Čermák, N. 
Benová 

Stížnost na scénář filmu 
"Bolero" 22.9.2003     

506 12.9.2003 M. Petrů 
Stížnost na "Ta naše 
povaha česká" 22.9.2003     

509 15.9.2003 P. Obrátil 

Stížnost na krvavé 
záběry ve vysílání pro 
děti 22.9.2003     

512 17.9.2003 M. Hrušková 

Stížnost na "Rozkoš bez 
rizika" a "Hranice 
dospělosti" 22.9.2003     

517 19.9.2003 V. Hendrych 
Stížnost na reportáž s p. 
Kinským 22.9.2003     

519 19.9.2003 E. Czinner 
Stížnost na "Zpověď 
vojáka Wehrmachtu" 22.9.2003     

520 22.9.2003 B. Kyselka 
Stížnost na dabing 
"Ghost Busters" 22.9.2003     

 
 
 
 
 
 



PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY  OD 10. 9. DO 24. 9. 2003 
 
 
1.   
 

Jarmila Kodečková  - poděkování M. Šubrtové č.j. 499

2.   
 

Anna Wallová -  poděkování M. Šubrtové                                        č.j. 500

3.   
 

Martin Mandl – stížnost na „Ego - Týden v okupaci“   (GŘ) č.j. 501

4. Roman Tuček – reklama „epidemie“ s N. Lenertovou   (GŘ) č.j. 502
5. Ing. Petr Jánský – stížnost na pořad „Hranice dospělosti“ s P. Opočenským ze 

dne 4.9. 03  (GŘ) 
č.j. 503

6. Tomáš Petránek – pořad pro sex. minority č.j. 504

7. František Čermák – stížnost na scénář filmu „Bolero“  M. Zinnerové     (GŘ) č.j  505
8. Miroslav Petrů – stížnost na pořad „Ta naše povaha česká“ z 11.9.03  (GŘ) č.j. 506
9. Nadežda Benová – stížnost na scénář filmu „Bolero“ M. Zinnerové       (GŘ)        č.j. 507
10. Ladislav Matulík, Martin Sládek – poděkování za „Krále Leara“ č.j. 508
11. Pavel Obrátil – stížnost na krvavé záběry v době vysílání pro děti  (GŘ) č.j. 509
12.  Jana Moláková – poděkování M. Šubrtové  +  odpověď ŘP č.j. 510
13. Zdeněk Holý – poděkování M. Šubrtové  +   odpověď RP č.j. 511
14. Monika Hrušková – stížnost na cyklus „Ženy na přelomu tisíciletí“ – dokument 

„Rozkoš bez rizika“ a pořad „Hranice dospělosti“ s P. Opočenským   (GŘ) 
č.j. 512

15. J. Hlaváček – poděkování M. Šubrtové č.j. 513
16. Jarmila Rysková – pozvánka na InnoVatio č.j. 514
17. Josef Petřík – poděkování M. Šubrtové  č.j. 515
18. Marián Ziman – problematika lidských práv č.j. 516
19. RRTV, Vladimír Hendrych – stížnost na reportáž p. Šámalové s p. Kinským  

(GŘ) 
č.j. 517

20. Antonín Loužecký – radě na vědomí žádost o zařazení snímku o pražské 
katedrále sv. Víta 

č.j. 518

21. Evžen Czinner (ČSBS) – stížnost na pořad „Zpověď vojáka Wehrmachtu“ 
z 15.8.03   (GŘ) 

č.j. 519

22. Bedřich Kyselka – stížnost na dabing filmu „Ghost Busters“  (GŘ) č.j. 520
23. Marie Džubáková – poděkování  č.j. 521
24. Ing. Miroslav Frank – stížnost na pořad „Ta naše povaha česká“  č.j. 522
  
 
 
 
 
 


