
Zápis z 1. jednání Rady České televize dne 14. 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. 
Omluveni: Z. Hůlová, J. �ilerová, J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček,  Z. �ámal 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2003 
• Zahraniční zpravodajové 
• Činnost Rady ČT v roce 2004 
• Podněty a stí�nosti  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 1/01/04: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (11:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 2/01/04: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení E. Kohák a A. Svobodová a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 3/01/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (11:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2003  
Usnesení č. 4/01/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o přípravě návrhu struktury 
Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2003. Rada po projednání schvaluje návrh struktury Výroční 
zprávy o činnosti České televize v roce 2003 se zapracováním námětů vze�lých z diskuse. Rada 
�ádá generálního ředitele, aby v součinnosti s pracovní skupinou rady v termínu do 1.3.2004 
předlo�il 1. kompletní verzi Výroční zprávy radě k projednání. (12:0:0) 
 

5) Zahraniční zpravodajové 
Usnesení č. 5/01/04: Rada ČT hodnotí předlo�enou zprávu kladně a bere ji  na vědomí. Rada �ádá 
GŘ, aby k 31. 7. 2004 připravil informaci o činnosti zahraničních zpravodajů ČT za 1. pololetí 
roku 2004, podrobná zpráva bude připravena k 31. 1. 2005. (11:0:0) 
 

7) Činnost Rady ČT v roce 2004 
Usnesení č. 6/01/04: (11:0:0) 
Rada s ohledem na usnesení č. 431/33/03 ustavuje pracovní skupiny za účelem projednávání 

příslu�ných témat dle důvodové zprávy takto:  
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvá�ených a v�estranných informací pro 

svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky � Badal, 
Dvořák 

 
b) vytváření a �íření programů a poskytování vyvá�ené nabídky pořadů pro v�echny skupiny 

obyvatel se zřetelem na svobodu jejich nábo�enské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo 
národnostní původ, národní toto�nost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto 
programy a pořady odrá�ely rozmanitost názorů a politických, nábo�enských, filozofických a 



uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 
soudr�nost pluralitní společnosti, rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně 
příslu�níků národnostních nebo etnických men�in � Uhl, Hůlová, �ilerová 

 
c) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, 

dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mláde� � 
Fanta, Svobodová 

 
d) provozuje televizní vysílání dvou celoplo�ných televizních programů s vyu�itím části 

kmitočtového spektra umo�ňující pokrytí území České republiky prostřednictvím pozemních 
vysílacích rádiových zařízení, popřípadě jiných technických prostředků, poskytuje alespoň na 
jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou slu�bu, včetně aktuálního 
zpravodajství, opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro 
sluchově posti�ené nebo simultánním tlumočením do znakové řeči, vyvíjí činnost v oblastech 
nových vysílacích technologií a slu�eb � Mrzena, Fibingerová 

 
e) zřizuje síť vlastních zpravodajů, v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zaji�ťuje 

regionální vysílání prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti. Regionální 
vysílání ka�dého televizního studia musí vyvá�eně obsahovat příspěvky z celého území jeho 
působnosti. Časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů činí 
alespoň 25 minut denně. U televizních studií zřízených podle § 9 odst. 8 mů�e být přechodně 
stanovena men�í doba takového vysílání � Presl, Horálek 

 
f) vytváří archivní fondy, udr�uje je a podílí se na jejich vyu�ívání jako součásti národního 

kulturního bohatství, podporuje českou filmovou tvorbu, vysílá díla domácí a zahraniční 
tvorby � Voráč, Kohák, Miler 

 
8) Podněty a stí�nosti 

Usnesení č. 7/01/04: Rada jmenuje pracovní skupinku ve slo�ení H. Fibingerová a L. Miler a 
pověřuje ji, aby prostudovala materiály týkající se stí�nosti M. Vojty, SNAPO (č.j. 666) a 
předlo�ila návrh postupu ře�ení v této věci do pří�tího jednání rady. (10:0:1) 
Rada souhlasí s odpovědí pro Občanské sdru�ení přátel ČT. (č.j. 667)     (11:0:0) 
Rada bere na vědomí informace E. Koháka a P. Uhla o stavu ře�ení stí�ností a podnětů k dne�nímu 
dni (viz příloha č. 1). (11:0:0) 
Přehled do�lé po�ty � příloha č. 2. 
Rada bere na vědomí informaci GŘ o dopise a. s. Sazka k reportá�ím odvysílaným ve dnech 
10.+17.10.2000, 23.1.2001. (10:0:1) 
 

9) Různé 
a) Zítra se uskuteční pracovní schůzka SKSP na téma Mo�nosti sloučení České televize a 

Českého rozhlasu; Změna systému financování veřejnoprávních médií, od 14.00 hod 
v místnosti 106. 

 
b) Dne 21.1.2004 od 9.00 hod se uskuteční jednání VVVKMT. 

 
c) Pří�tí středu se uskuteční seminář na téma rozpočet ČT. 

 
d) 2. jednání Rady ČT v roce 2004 se uskuteční 28.1.2004 od 13.00 hod v Café Restaurantu na 

Kavčích horách. Předbě�ný návrh programu: 
 

• Zahájení, kontrola zápisů 
• Výroční zpráva 
• Rozpočet ČT na rok 2004 (J. Mrzena, DK) 
• Program změn, zvý�ení výnosů a sní�ení nákladů (L. Miler, H. Fibingerová, J. Tajč, J. 

Janeček) 



• Materiály z DK (M. Badal, M. Tajč) 
• Kontrolní zpráva v TS Brno (M. Horálek, M. Tajč) 
• Podněty a stí�nosti (E.Kohák, P. Uhl, příp. dal�í) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Ing. Jan Mrzena 

                        předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
 

1) Stav ře�ení stí�ností a podnětů k dne�nímu dni 
2) Přehled do�lé po�ty � příloha č. 2. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová a E. Kohák  
 
 
 



Příloha č. 1 
 

Stav ře�ení stí�ností a podnětů ke dni 14. 1. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení 
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stí�nosti na jednání Rady dne 14. 1. 2004 
666 10.12.2003 SNAPO stí�nost na hudební 

podkresy 
      

667 10.12.2003 Přátelé ČT za 
vyvá�enost 
programové 
skladby 

      Odpověď dle návrhu 
rady  

668 11.12.2003 Vl. Hendrych nespokojen s odpvědí 
rady 

    Odpověď dle návrhu 
rady 

674 28.11.2003 Dr. Drobný názor na programy ČT     Odpověď dle návrhu 
rady 

676 4.12.2003 L. Franc stí�nost na znělku ČT     Odpověď dle návrhu 
rady  

678 4.12.2003 M. Hru�ková názor na ČT     Odpověď dle návrhu 
rady  

680 5.12.2003 p.Humpolcová ru�ení pořadů     Odpověď dle návrhu 
rady  

681 8.12.2003 P. Lederer Pochvala M. �ubrtová     Odpověď dle návrhu 
rady 

683 14.11.2003 I. Chromý ru�ení pořadů     Odpověď dle návrhu 
rady 

547   �piroch Pra�ský podzim     Odpověď dle návrhu 
rady + GŘ 

548 13.10.2003 A. Pavlou�ková Ane�ka Česká 25.11.2003   Odpověď dle návrhu 
GŘ 

583 10.11.2003 S.Bene� (MČ 
Brno) 

stí�nost na 
Jihomoravský večerník 
z 10.7.03 

25.11.2003   Odpověď dle návrhu 
rady 

589 25.10.2003 R.Fučíková stí�nost na dramaturgii 
dětského vysílání 

25.11.2003   Odpověď dle návrhu 
GŘ 

Stí�nosti předané GŘ k vyjádření  
551,552,553 13.10.2003 V.Tlustý(ČKA), 

J. Slosiarik (EC 
GROUP), 
P.Ře�ábek 
(ČKA) 

stí�nost na pořad 
"Fakta" z 6.10.03 

12.11.2003 10.12.2003   

578 10.11.2003 M.Hora�ďovská stí�nost na pořad 
"Fakta" z 18.8.03 

12.11.2003 10.12.2003 
  



548 8.10.2003 A.Pavlou�ková zru�ení pořadu "O 
poklad Ane�ky České"

25.11.2003   
  

547 8.10.2003 P.�piroch 
(MHF) 

MHF Pra�ský podzim 25.11.2003   
  

583 10.11.2003 S.Bene� (MČ 
Brno) 

stí�nost na 
Jihomoravský večerník 
z 10.7.03 

25.11.2003   

  
        
603 14.11.2003 J.Zlatu�ka 

stí�nost  
na relaci �Byl profesor 
agentem?� ve 
Večernících dne 
6.11.03 

10.12.2003   

  
 
 
 
Příloha č. 2 
 
PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 17. 12. 2003 DO 7. 1. 2004 
 
1. Ing. Stanislav �najberg (USYS) � nabídka systému pro správu 

koncesionářských poplatků pro ČT 
č.j. 2 

2. Roland Klemmeyer � pro�etření reklamy na Lidové noviny č.j. 3  
3. J. Kusák � připomínky k ČT  č.j. 4 
4. Jan Jíra � radě na vědomí reakce na odpověď I.Racka (č.j. 573,Klekánice) č.j. 5 
5. Marie D�ubáková - poděkování č.j. 6 
6. Vyjádření GŘ � P. �piroch (MHF) - MHF Pra�ský podzim ve zpravodajství   č.j. 547b 
7. Vyjádření GŘ � A. Pavlou�ková � pořad �O poklad Ane�ky České� č.j. 548b 
8. Vyjádření GŘ � S. Bene� (MČ Brno) � stí�nost na Jihomoravský večerník č.j. 583b 
9. Vyjádření GŘ � R. Fučíková � stí�nost na dramaturgii dětského vysílání č.j. 589b 
 
 
PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 7. 1. DO 14. 1. 2004 
 
1. Jaromír Musil � zavedení pravidelného jazykového koutku ve vysílání č.j. 13 
2. Milan Ma�ek � k situaci v ČT č.j. 14  
3. Lumír Mosler � stí�nost na programový dispečink ČT č.j. 15 
4. Jiří Sulovský � reklama na alkohol v pořadu �Zase spolu� z 29.12.03 č.j. 16 
5. Ondřej Pa�ťalka � stí�nost na etiku ve vysílání v pořadu �Hodina pravdy� č.j. 17 
6. Jan Brejcha � koncesionářské poplatky č.j. 18 
7. Michal Svárovský � �ádost o zji�tění pravdivosti a nestrannosti pořadu 

�Nedej se� 
č.j. 19 

8. J. Hink � zvý�ení koncesionářských poplatků č.j. 20 
9. Ale� Novák � zapojení britské veřejnosti do diskuse o BBC č.j. 21 
10. V. My�ka � skladba sportovního vysílání č.j. 22 
11. Pavel Mayer � stí�nost na označení filmu �Smrt pedofila� č.j. 23 
12. Jan Vano � stí�nost na skrytou reklamu č.j. 24 



13. D�ubáková � Křesťanský magazin č.j. 25 
14. D�ubáková � ru�ení pořadů č.j. 26 
15. Věra Kropáčková � stí�nost na pořad �Stalo se� č.j. 27 
16. Jaroslava Kuncová � programová skladba ČT, reakce na odpověď č.j. 658 č.j. 28 
17. Vyjádření GŘ � J. Zlatu�ka � stí�nost na relaci �Byl profesor agentem?� č.j. 603b 
 
 
 
 


