
Zápis z 33. jednání Rady České televize dne 17. 12. 2003 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler,  
J. Mrzena, J. Presl, A. Svobodová, P. Uhl a J. Voráč.  
Omluveni: J. Šilerová, část – B. Fanta 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, K. Taberyová, Z. Šámal 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Manažerská smlouva GŘ 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2003 
• Činnost Rady ČT v roce 2004  
• Majetkové záležitosti 
• Stížnosti a podněty 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 426/33/03: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 427/33/03: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a J. Presl a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 428/32/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 
 

4) Manažerská smlouva GŘ 
Usnesení č. 429/33/03: Rada pověřuje předsedu, aby předložil výši pohyblivé složky mzdy GŘ za 
rok 2003 v termínu do 31.3.2004. Členové rady se vyjádří k návrhu motivační složky mzdy GŘ 
nejpozději do 12.1.2004. (12:0:1) 
 

5) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2003  
Usnesení č. 430/33/03: Rada stanovila v této záležitosti pracovní skupinu ve složení J. Mrzena, A. 
Svobodová a P. Uhl. Rada současně bere na vědomí informaci generálního ředitele o pověření M. 
Švehly, N. Savického a M. Elgra za účelem vypracování Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 
2003. Rada ukládá pracovní skupině, aby předložila nejpozději do 12.1.2004 návrh základní 
osnovy Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2003. (12:0:0) 
 

6) Činnost Rady ČT v roce 2004 
Usnesení č. 431/33/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o záměru činnosti Rady ČT 
v roce 2004. Rada za účelem projednávání příslušných témat dle důvodové zprávy ustaví pracovní 
skupiny. Členové rady se k této věci písemně vyjádří v termínu do 12.1.2004 (viz příloha č. 1). 
(12:0:0) 
 

7) Majetkové záležitosti  
Usnesení č. 432/33/03:  V souladu s §  9, odst. 7, zákona o ČT Rada po projednání v DK vyslovuje 
souhlas  s nájmem nebytových prostor TS Ostrava, sklad v objektu ČT, LV č. 15 KÚ Přívoz, 792 
m2 (sklad, stolárna)  nájemné stanoveno na 250,-  resp. 500,- Kč za m2 a rok. Pronájem odpovídá 
OFŘ č. 5 z 22. 1. 20002. (12:0:0) 



8) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 433/33/03: Rada bere na vědomí informace Z. Hůlové a E. Koháka o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
Usnesení č. 434/33/03: S ohledem na  odvolání I. Binara z funkce člena Rady ČT, rada stanovuje 
P. Uhla členem do pracovní skupiny řešící stížnosti a podněty. (12:0:0) 

 
9) Různé 

a) Usnesení č. 435/33/03: Rada souhlasí s pověřením D. Dvořáka ve smyslu usnesení č. 
425/32/03. (12:0:0) 

b) Materiály z DK:   
Usnesení č. 436/33/03: Rada bere na vědomí Zápis č. 17 ze dne 25.11. a  Zápis č. 18 ze dne 
15. 12. 2003 z jednání Dozorčí komise Rady ČT. (11:0:0) 
Usnesení č. 437/33/03: Rada souhlasí s posunutím termínu zpracování celkové zprávy DK o 
plnění zákona o zadávání veřejných zakázek v ČT v roce 2003 z 30.11.2003 na 20.1.2004. 
(11:0:0) 
Usnesení č. 438/33/03: Rada souhlasí s posunutím termínu zpracování celkové zprávy DK o 
plnění zákona o zadávání veřejných zakázek v ČT v roce 2003 z 30.11.2003 na 
20.1.2004.(10:0:0) 

c) Usnesení č. 439/33/03: Rada s lítostí bere na vědomí odvolání svého kolegy I. Binara. 
Vysoce si vážíme jak jeho osobních vlastností a kvalit, tak jeho obětavé práce v radě. Jsme 
přesvědčeni, že kolega Binar nikdy nejednal v rozporu s nejvyššími etickými, morálními a 
pracovními požadavky svého postavení. (10:0:2) 

d) Usnesení č. 440/30/03: S ohledem na odvolání I. Binara z funkce člena Rady ČT, rada 
stanovuje J. Voráče členem pracovní skupiny, týkající se sestavení Etického panelu, viz 
usnesení č. 417/32/03.   (10:0:1) 

e) 1. jednání Rady ČT v roce 2004 se uskuteční 14.1.2004 od 13.00 hod v Café Restaurantu na 
Kavčích horách. Návrh programu bude stanoven v pozvánce, která bude zaslána  v souladu 
s jednacím řádem rady.  

 
 
 
 
 
 
            Ing. Jan Mrzena 

                        předseda Rady ČT 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

1) Činnost Rady ČT v roce 2004 – důvodová zpráva 
2) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
3) Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 

 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová a J. Presl 
 
 



Příloha č. 1 - Činnost Rady ČT v roce 2004 – důvodová zpráva 
 
Důvodová zpráva 
 
 

Rada je orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Do 
působnosti rady náleží: 

a)  jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních                          
studií, 
b) schvalovat rozpočet, závěrečný účet ČT a kontrolovat plnění rozpočtu ČT, 
c) schvalovat na návrh generálního ředitele statut ČT, 
d) předkládat poslanecké sněmovně ke schválení kodex ČT, 
e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií vyjma 

TS Brno a Ostrava 
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, 
g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§2 a 3 zák. o ČT), 

na naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT a za tím účelem vydávat stanoviska a 
doporučení týkající se programové nabídky, 

h) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, 
i) zřizovat dozorčí komisi a stanovit výši odměn členů DK, 
j) určovat mzdu generálního ředitele. 
 

Rada předkládá PS výroční zprávu o činnosti ČT a výroční zprávu o hospodaření ČT. Rada volí a 
odvolává členy DK a projednává výstupy z jednání komise, zejména čtvrtletní zprávu o její činnosti a 
rozbor hospodaření ČT. Ze své činnosti je radě odpovědný generální ředitel. GŘ současně k pronájmu 
nemovitostí na dobu delší než tři měsíce nebo ke zcizení, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich 
částí potřebuje předchozí souhlas rady. 
 V roce 2004 bude rada jednat zpravidla jedenkrát za čtrnáct dní, dle potřeby uskuteční sama 
nebo ve spolupráci s generálním ředitelem tématické semináře, dále i výjezdní zasedání. Hlavními 
tématy jednání rady v nejbližším období budou dle výše uvedeného záležitosti ekonomicko 
organizační, schvalování dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje, 
volba členů dozorčí komise a schvalování výročních zpráv. Zásadní pozornost bude rada věnovat 
dohlížení na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§2 a 3) a naplňování zásad 
vyplývajících z kodexu ČT a za tím účelem vydávání stanovisek a doporučení týkající se programové 
nabídky dle §8 odst. 1g) zák. o ČT. 
 Za účelem projednávání příslušných témat na veřejném jednání jsou ustaveny pracovní 
skupiny. Lze předpokládat, že není nutno do již stanovených mechanizmů momentálně zasahovat. 
Pouze rada musí vytvořit systém přístupu týkající se rozšíření pozornosti naplňování zmíněného §8 
odst. 1g) zák. o ČT, tedy ve fakticky naplňování §2 a 3 citovaného zákona. §2 vymezuje v odstavci 2 
hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání takto: 
 a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací 
pro svobodné vytváření názorů, 
 b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel ČR, 
 c) vytváření a šíření programů a poskytování vy vážené nabídky pořadů pro všechny skupiny 
obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 
národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a 
pořady odrážely rozmanitost názorů politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a 
to s cílem posílit vzájemné porozumění, toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, 
 d) rozvíjení kulturní identity obyvatel ČR včetně příslušníků národnostních nebo etnických 
menšin, 
 e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 
dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů pro děti a mládež. 
Rozšíření pozornosti rady v těchto tématech by mohlo fungovat na principu, který rada zvolila pro tzv. 
menšinové pořady. Navrhuji tedy ustavení pracovních skupin, které by zvolily přístup rady 
k projednávání a dohlížení na naplňování těchto zákonných ustanovení. Z uvedených témat lze 



vytvořit tři samostatné logické celky, tedy konkrétně témata dle bodu a),b), dále c),d) a samostatně e). 
Pracovní skupiny by měly být vždy dvou až tříčlenné. 
 §3, odst. 1) stanovuje způsob naplnění veřejné služby ČT s tím, že některá ustanovení navazují 
na další uvedené v zákoně o ČT v následujících paragrafech. Konkrétně takto: 

a) provozuje televizní vysílání dvou celoplošných televizních programů s využitím části 
kmitočtového spektra umožňující pokrytí území ČR prostřednictvím pozemních vysílacích 
radiových zařízení, popřípadě jiných technických prostředků, 

b) zřizuje síť vlastních zpravodajů, 
c) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání 

prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti. Regionální vysílání 
každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho 
působnosti.Časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů 
činí alespoň 25 minut denně. Podíl vysílání televizních studií na celostátních vysílacích 
okruzích musí činit minimálně 20% celkového vysílacího času ČT v měsíčním úhrnu 
(§12,odst. 4), 

d) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního 
kulturního bohatství, 

e) podporuje českou filmovou tvorbu, 
f) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby, 
g) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, 

včetně aktuálního zpravodajství, 
h) poskytuje teletextové služby, 
i) opatřuje alespoň 70% vysílaných pořadů skrytými titulky pro sluchově postižené nebo 

simultánním tlumočením do znakové řeči, 
j) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb. 

I zde navrhuji ustavení pracovních skupin. Témata lze sloučit do třech skupin. Konkrétně odst. 
a),g),i),j), dále pak b),c) a odst. d),e),f). 
 Téma dohlížení na naplňování zásad vyplývajících z kodexu je zcela nové a navrhuji, aby i 
zde byla ustavena pracovní skupina, která by způsob přístupu rady stanovila a současně i následně 
způsob našeho dohlížení i realizovala. 
 Zasedání rady v lednu a v únoru plánuji v těchto termínech - 14. 1., 28 .1 ., 11 .2 . a  25. 2., 
v průběhu ledna zorganizuje ČT pro členy rady  a DK již avizovaný seminář na téma Rozpočet ČT 
v roce 2004. Členové rady mohou již v předstihu zasílat náměty a dotazy související s tímto 
seminářem. 
 
 
        Zpracoval J.Mrzena 
 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 17. 12. 2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení 
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 17. 12. 2003 
649 27.11.2003 M. Křížková stížnost na rušení 

pořadu "Ješě jsem 
tady" 

    Odpověď dle návrhu 
rady 

651 27.11.2003 J. Talíř, J. 
Píchová 

stížnost na rasismus v 
seriálu "Nemocnice…"

    Odpověď dle návrhu 
rady  

652 28.11.2003 Y. Dostálová rušení publicistických 
pořadů 

    Odpověď dle návrhu 
rady 



654 28.11.2003   připomínky k pořadům     Odpověď dle návrhu 
rady 

656 4.12.2003 Z. Novák koncesionářská 
iniciativa 

    Odpověď dle návrhu 
rady + GŘ k 
informaci 

657 4.12.2003 Rada předsedů 
OS Media 

sdělení k financování 
veřejnoprávních médií

    Odpověď dle návrhu 
rady  

658 5.12.2003 J. Talíř, J. 
Kuncová 

stížnost na pořady pro 
děti 

    Odpověď dle návrhu 
rady + GŘ na vědomí

660 8.12.2003 S. Kováč Stížnost na zkreslenou 
reportáž Událostí 

    GŘ k vyřízení 

614 14.11.2003 P. Holeček rušení pořadů     Odpověď dle návrhu 
rady 

607 14.11.2003 D. Lysáková Stížnost na 
neodvysílaná Fakta 

    Odpověď dle návrhu 
rady  

550 13.10.2003 P. Bartoš stížnost na pořad 
"Klekánice" z 13.5.03 

12.11.2003 10.12.2003 Odpověď dle návrhu 
GŘ 

570 21.11.2003 Hlouška stížnost na pořad 
"Národ v sobě" 

    Odpověď dle návrhu 
rady 

577 21.11.2003 Jaroslama 
Malíková 

Stížnost na "Fakta" - 
Matka Tereze 

    Odpověď dle návrhu 
GŘ 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  
551,552,553 13.10.2003 V.Tlustý(ČKA), 

J. Slosiarik (EC 
GROUP), 
P.Řežábek 
(ČKA) 

stížnost na pořad 
"Fakta" z 6.10.03 

12.11.2003 10.12.2003   

578 10.11.2003 M.Horažďovská stížnost na pořad 
"Fakta" z 18.8.03 

12.11.2003 10.12.2003 
  

548 8.10.2003 A.Pavloušková zrušení pořadu "O 
poklad Anežky České"

25.11.2003   
  

547 8.10.2003 P.Špiroch 
(MHF) 

MHF Pražský podzim 25.11.2003   
  

583 10.11.2003 S.Beneš (MČ 
Brno) 

stížnost na 
Jihomoravský večerník 
z 10.7.03 

25.11.2003   

  
589 25.10.2003 R.Fučíková stížnost na dramaturgii 

dětského vysílání 
25.11.2003   

  
603 14.11.2003 J.Zlatuška 

stížnost  
na relaci „Byl profesor 
agentem?“ ve 
Večernících dne 
6.11.03 

10.12.2003   

  
 
 



 
 
 
 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 10. 12. DO 17. 12. 2003 
 
1. Ing. Milan Vojta (SNAPO) – hudební podkresy č.j. 666 
2. Občanské sdružení přátel ČT – pořady K. Vlachová  (reakce na P.Uhla) č.j. 667 
3. Vladimír Hendrych – reakce na odpověď č.j. 546 (připomínky v oblasti 

zpravodajství a publicistiky) 
čj.  668 

4. Mgr. Miloslav Hronek – reklamy na alkohol. nápoje + na vědomí podnět 
redakci TV-magazínu  

č.j. 669 

5. Zdeněk Papík, Jan Kašpar – stížnost na pořad „Svět očima Hanzelky a 
Zikmunda“ 

č.j. 670 

6. MVDr. Marian Bielesz (PSP) – stížnost na „Události“ z 4.12.03 č.j. 671 
7. MUDr. Jakub Tocháček – stížnost na „Události“ z 1.11.03 (také č.j.660) č.j. 672 
8. Marcela Žalská – stížnost na regionální zpravodajství č.j. 673 
9. JUDr. Stanislav Drobný (Konfederace politických vězňů) – pořady K. 

Vlachové (reakce na P.Uhla) 
č.j. 674 

10. RRTV – porušení zákona č. 231/2001 Sb., o rozhl. a telev. vysílání (Fakta 
z 25.8. a 6.10.03) 

č.j. 675 

11. Ladislav Franc – oprava znělky zprav. pořadů č.j. 676 
12. Jiří Tutter (Greenpeace) – stížnost na „Fakta“ z 8.12.03 č.j. 677 
13. Monika Hrušková – poděkování za odpověď č.j. 512 a podnět k opakování 

dvou pořadů 
č.j. 678 
k č.j. 512

14. Kurschovi – stížnost na dramaturgii pořadu „Hodina pravdy“ č.j. 679 
15. Marie Humpolová – rušení pořadů č.j. 680 
16. Pavel Lederer – pořady pro menšiny, uznání M. Šubrtové č.j. 681 
17. Alois Král – uznání M. Šubrtové č.j. 682 
18. Ivan Chromý – zrušení pořadů „Sama doma“ č.j. 683 
19. JUDr. Aleš Hušák (Sazka) – stížnost na „Klekánici“ z 10.10.,17.10. a 

23.1.2001 
č.j. 684 

20. Jaroslav Kvoch – připomínky k pořadům č.j. 685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


