
Zápis z 2. jednání Rady České televize dne 28. 1. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena, 
J. Presl, A. Svobodová, P. Uhl a J. Voráč. 
Omluveni: Z. Hůlová a J. Šilerová 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček,  F. Lambert, M. Tajč  
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Program změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů 
• Zpráva o plnění zákona o zadávání veřejných zakázek v ČT  v r. 2003 
• Zpráva o koprodukci filmové tvorby v ČT v r. 2003 
• Zpráva o průběhu kontrolní činnosti v TS Brno 
• Rozpočet ČT na rok 2004 
• Personální změny na 1. stupni řízení 
• Podněty a stížnosti  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 8/02/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 9/02/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a M. Horálek a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 10/02/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Program změn, zvýšení výnosů a snížení  nákladů 
Usnesení č. 11/02/04: Rada ČT žádá GŘ o zpracování výhledu financování ČT, který bude 
vycházet z výsledků programu změn a obsahovat kvantifikace základních okruhů (programů, 
respektive projektů), ve kterých dojde nebo došlo k úsporám nákladů, případně zvýšení výnosů. 
Rada  ČT žádá GŘ, aby v rámci zhodnocení hospodářských výsledků roku 2003 byla samostatná 
část věnována ekonomickému zhodnocení přínosu restrukturalizačních projektů, které byly 
zapracovány do vyrovnaného rozpočtu, včetně jeho vyčíslení.(12:0:0) 

 
5) Zpráva o plnění Zákona o zadávání veřejných zakázek v ČT v r. 2003 

Usnesení č. 12/02/04: Dozorčí komise Rady ČT na základě usnesení rady č. 359/27/03 
prozkoumala doklady vztahující se k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 199/1994 Sb., 
v platném znění, za období roku 2003 v oblasti obchodní veřejné soutěže, i jiným způsobem 
zadávání (výzva více zájemcům, zjednodušené zadání, výzva jednomu zájemci). Kontrolou bylo 
zjištěno, že veřejné zakázky byly v ČT organizovány a realizovány v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění.  
Rada ČT doporučuje GŘ, aby zabezpečil v souvislosti s připravovanou změnou zákona o zadávání 
veřejných zakázek, která má vstoupit v platnost 1.4. 2004 provedl seznámení příslušných 
odpovědných pracovníků s novou legislativou.(12:0:0) 
 
 
 



6) Zpráva o koprodukci filmové tvorby v ČT v r. 2003 
Usnesení č. 13/02/04: Rada ČT bere na vědomí zápis z jednání Dozorčí komise – přílohu č. 3 ze 
dne 26.1. 2004 o „Uzavřených koprodukčních smlouvách ČT za období leden- říjen 2003“, který 
vypracovala    ing. Jana Jeřábková.  
Z uvedeného materiálu vyplývá, že za toto období uzavřela ČT 10 koprodukčních smluv 
v celkovém objemu 241 001 548 Kč, z čehož byl podíl ČT 108 546 642 Kč, tj. 45 % z celkových 
nákladů. Tyto koprodukční smlouvy byly uzavřeny dle schválených pravidel zveřejněných na 
internetu, kde jsou i dvakrát ročně vyhlašovány termíny k podání žádostí o koprodukci. (12:0:0) 
 

7) Zpráva o průběhu kontrolní činnosti v TS Brno 
Usnesení č. 14/02/04: Rada ČT konstatuje opakované neplnění termínů pro ukončení a 
vyhodnocení inventurních a kontrolních akcí v TS Brno. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 15/02/04: Rada ČT žádá GŘ o definitivní uzavření kontrolních akcí a podání souhrnné 
závěrečné zprávy o zjištěných nedostatcích a přijatých opatřeních, včetně soupisu odpovědných 
řadových i řídících pracovníků a jejich postihů, v termínu do 31.3.2004. (3:5:4) Toto usnesení 
nebylo přijato 
 
Usnesení č. 16/02/04: Rada ČT žádá GŘ o definitivní uzavření kontrolních akcí a podání souhrnné 
závěrečné zprávy o zjištěných nedostatcích a přijatých opatřeních v termínu do 31.3.2004. 
(10:0:2) 
 

8) Rozpočet ČT na rok 2004 
Usnesení č. 17/02/04: Rada schvaluje v souladu § 8, odst. 1b) zákona č. 483/1991 Sb. o ČT ve 
znění pozdějších předpisů rozpočet ČT na rok 2004 s plánovanými výnosy a náklady v celkové 
výši 4.343.470 tis Kč (bez vlivu změny účetní metody). 
 
A) Náklady        4.343.470 tis Kč 
 z toho: 
  osobní náklady      1.052.000 tis Kč 
  (mzdy + zák. pojištění) 
  odpisy             361.000 tis Kč 
  výrobní úkol              917.000 tis Kč 
  náklady režijní a obslužných útvarů  2.013.470 tis Kč 
 
B) Výnosy       4.343.470 tis Kč 
 z toho: 
  televizní poplatky    2.870.100 tis Kč 
  reklama           912.820 tis Kč 
  ostatní            560.550 tis Kč 
 
C) Investice         361.000 tis Kč 
 
D) Hospodářský výsledek      0  tis Kč 
 
Rada konstatuje, že rozpočet ČT na rok 2004 nepředjímá ve výnosové i nákladové části žádné 
legislativní změny. 
Rada dále konstatuje, že výše nákladů na výrobní úkol (917 mil Kč) je nedostatečná a ohrožuje 
řádné plnění poslání ČT, zejména ve 2. pololetí roku 2004. 
Rada proto doporučuje GŘ využít další přínosy z projektu programu změn zvýšení výnosů a 
snížení nákladů,které nejsou zahrnuty do rozpočtu a budou realizovány v průběhu roku 2004,  
k posílení výrobního úkolu.  
Rada doporučuje GŘ, aby zvážil zahajování všech nových investičních akcí, s ohledem na stav 
cash-flow a dále s ohledem na aktuální stav zdrojů na výrobní úkol.  



Rada žádá GŘ,aby pro případ nezvýšení koncesionářského poplatku, předložil radě záměr úsporné 
varianty výrobního úkolu ČT ve 2. pololetí roku 2004 v termínu do 30.4.2004. 
Rada žádá GŘ, aby v případě změny zákona o koncesionářských poplatcích, předložil radě 
příslušný návrh změny rozpočtu na rok 2004 v termínu do 30.4.2004. 
Rada žádá GŘ, aby seznámil radu s realizovanými opatřeními, jejichž cílem je rovnoměrné 
vykazování nákladů a výnosů v termínu do 13.2.2004. 
Rada žádá GŘ, aby jí předložil plán čerpání rozpočtu na 1.čtvrtletí 2004 do 13.2.2004, na 
následující čtvrtletí pak vždy nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího začátku čtvrtletí. 
(12:0:0) 
 

9) Personální změny na 1. stupni řízení 
Usnesení č. 18/02/04: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném znění 
a platným Statutem ČT projednala na návrh GŘ jmenování M. Švehly obchodním ředitelem ČT. 
(11:0:0) 

 
10) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 19/02/04: Rada ČT oceňuje iniciativu SNAPO při řešení naznačených problémů a 
doporučuje GŘ ČT J. Janečkovi, aby zajistil uvnitř instituce jejich projednávání a vhodný způsob 
aplikace ve výrobě a v tvůrčím procesu. 
Rada ČT ve spolupráci s Úřadem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude sledovat 
obsahovou přípravu odborného semináře k dané problematice a doporučí J. Janečkovi, aby získané 
poznatky z praktické aplikace byly promítnuty do hlavních koncepčních materiálů sledujících 
rozvoj České televize. (12:0:0)  
 
Usnesení č. 20/02/04: Rada po projednání schvaluje zásady vyřizování podnětů a stížností takto:  
 
1) Veškerou korespondenci rady eviduje sekretariát rady.  
2) Rada ČT odpoví přímo na stížnosti a podněty (posouzení viz odst. 3), které odpovídají její 

povinnosti, vyplývající ze Zákona č. 483/1991 o České televizi, §8, odst. 1f) a 1g), ve znění 
pozdějších předpisů.  

3) Pracovní skupina pověřená Radou ČT  rozhodne o tom, které podněty a stížnosti přísluší podle 
následujících kritérií k dalšímu řešení:   

a) Rada prostřednictvím pracovní skupiny vyřizuje odpovědi jménem rady na některé 
podněty a stížnosti přímo.  

b) Podněty a stížnosti, které nespadají do kompetence rady a  náleží k vyřízení GŘ ČT. 
Odpovědi na tyto dopisy, vypracované GŘ, budou předány radě k archivaci.  

c) Podněty a stížnosti vyžadující předložení na jednání rady.  
 (9:0:3) 
 
Usnesení č. 21/02/04: Rada bere na vědomí informace E. Koháka a P. Uhla o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (11:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 
Usnesení č. 22/02/04: Rada neshledala důvod se opakovaně zabývat stížností A. Hušáka, která 
byla řešena v roce 2000 a rada ji opět obdržela 15.12.2003, čj. 684/03. (9:0:2) 
 

9) Různé 
a) Usnesení č. 23/02/04: Rada vyhověla žádosti GŘ o změnu zápisu z 1. jednání, bod stížnosti a 

podněty takto: Rada bere na vědomí informaci GŘ o omluvě a. s. Sazka za reportáže 
odvysílané ve dnech 10.+17.10.2000, 23.1.2001.“ změnit formulaci „o omluvě….“ na  „o 
dopise k reportážím odvysílaným…. “. (10:0:1) 

 
b) Usnesení č. 24/02/04:  Rada bere na vědomí Zápis č. 1 ze dne 13.1. a Zápis č. 2 ze dne 26. 1. 

2004 z jednání Dozorčí komise Rady ČT. (9:0:0) 



c) Usnesení č. 25/02/04: Rada pověřuje P. Uhla a J. Mrzenu účastí v pracovní skupině 
ustavované pro spolupráci s MK ČR při přípravě návrhu změn právní úpravy v oblasti 
rozhlasového a televizního vysílání. (9:0:0) 
Jednání se uskuteční 5.2.2004 od 13.00 hod v sídle MK, Maltézské nám.1.  

d) Rada vyslechla informace předsedy o VVVKMT PSP ČR. 
e) V pátek 30.1.2004 od 9.00 se uskuteční zasedání SKSP v PSP ČR.  
f) V úterý 3.2.2004 od 9.00 hod se uskuteční „Seminář k problematice médií veřejné služby“ 

v budově PSP ČR.  
g) Předběžný program 3. jednání Rady, které se uskuteční 11.2.2004 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách:  
 

• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Naplňování zákonných ustanovení ČT v roce 2003 (A. Svobodvá, P. 

Uhl, J. Voráč, J. Janeček) 
• Správní a soudní řízení (J. Mrzena, J. Janeček) 
• Kodex ČT, Etický panel (M. Badal, J. Voráč, J. Janeček) 
• Statut ČT (L. Miler, P. Uhl, J. Janeček)  
• Nakládání s nemovitým majetkem TS Brno (J. Mrzena, DK, J. 

Janeček) 
• Nové formáty (J. Mrzena) 
• Zpráva o činnosti DK (příprava volby nové DK) (J. Mrzena, B. Fanta, 

DK) 
• Materiály z DK (J. Mrzena, M. Badal, DK) 
• Podněty a stížnosti (E.Kohák, P. Uhl, příp. další) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

      
 
 
 
 
 
                                                                  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, M. Horálek  
 
 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 28. 1. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení 
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 28. 1. 2004 

4 31.12.2004 J. Kusák připomínky k ČT     
Odpověď dle návrhu 
rady 

13 9.1.2004 J. Musil zavedení jazykového 
koutku 

    Odpověď dle návrhu 
rady  

14 9.1.2004 M. Mašek k situaci v ČT     Odpověď dle návrhu 
rady 

16 8.1.2004 J. Sulovský reklama na alkohol     předáno k vyřízení 
GŘ 

17 8.1.2004 O. Pašťalka pořad "Hodina pravdy"     předáno k vyřízení 
GŘ 

18 8.1.2004 J. Brejcha koncesionářské 
poplatky 

    Odpověď dle návrhu 
rady  

20 8.1.2004 J. Hink zvýšení konces. 
poplatků 

    Odpověď dle návrhu 
rady  

21 8.1.2004 A. Novák zapojení britské 
veřejnosti do diskuse o 
BBC 

    Odpověď dle návrhu 
rady 

22 13.1.2004 V. Myška skladba sportovního 
vysílání 

    předáno k vyřízení 
GŘ 

25,26 14.1.2004 Džubáková programová skladba     Odpověď dle návrhu 
rady 

27 14.1.2004 V. Kropáčková stížnost na pořad "Stalo 
se" 

    předáno k vyřízení 
GŘ 

28 14.1.2004 J. Kuncová programová skladba     předáno k vyřízení 
GŘ 

31,35 25.10.2003 Džubáková programová skladba     odpověď dle návrhu 
rady 

33 15.1.2004 M. Dunda programová skladba     předáno k vyřízení 
GŘ 

36 19.1.2004 Klub seniorů 
"Dobrá pohoda" 

programová skladba     odpověď dle návrhu 
rady 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  
684 15.12.2003 A. Hušák 

(SAZKA) stížnost na "Klekánici" 
29.12.2003   

  
669 11.12.2003 M. Hronek stížnost na reklamy 8.1.2004     
673 12.12.2003 M. Žalská stížnost na 

region.zpravodajství 
8.1.2004   

  



675 12.12.2003 RRTV porušení zákona -Fakta 8.1.2004     
677 12.12.2003 J.Tutter stížnost na "Fakta" 8.1.2004     
679 15.12.2003 Kurschovi stížnost na "Hodinu 

pravdy" 
8.1.2004   

  
15 8.1.2004 L. Mosler stížnost na programový 

dispečink 
23.1.2004   

  
19 8.1.2004 M. Svárovský pořad "Nedej se" 23.1.2004     
23 13.1.2004 P. Mayer pořad "Smrt pedofila" 23.1.2004     
24 13.1.2004 J. Vano skrytá reklama 23.1.2004     
34 19.1.2004 A. Zavřel stížnost na pořad "Stalo 

se" 

29.1.2004   

  
 
 
Příloha č. 2 
 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY  OD 14. 1. DO 21. 1. 2004 

1. Ing. Milan Vojta – k programovému prohlášení, k č.j. 666 č.j. 30 
2. Džubáková – stížnost na pořad „Game page“ č.j. 31  
3. Hubert Fadrus – pořad „Fakta – Matka Tereza“, k č.j. 594 č.j. 32 
4. Marek Dunda – programová skladba ČT č.j. 33 
5. Aleš Zavřel – stížnost na pořad „Stalo se“ č.j. 34 
6. Džubáková – programová skladba č.j. 35 
7. Klub seniorů Dobrá pohoda – programová skladba  č.j. 36 

 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 21. 1. DO 28. 1. 2004 

1. Jiří Ovečka – stížnost na GŘ – omluva Sazce za pořad „Klekánice“ č.j. 43 
2. Kolektiv Klekánice – radě na vědomí, reakce na omluvu Sazce za pořad 

„Klekánice“ 
č.j. 46 

3. Michael Sekyra – poděkování za programovou skladbu o Vánocích č.j. 48 
4. Vítězslav Dohnal – stížnost na komentování závodu „Zlaté lyže“  č.j. 49 
5. Petr Kozohorský – stížnost na  komentář cestopisu o Thajsku z 19.1.04 č.j. 50 
6. Jiří Merger – připomínka k uvedení filmu Východ - západ č.j. 51 
7. Miloslav Hronek – reakce na odpověď č.j. 632 č.j. 52 
8. Ladislav France – reakce na odpověď č.j. 676 č.j. 54 

 
 
 


