
Zápis ze 7. jednání Rady České televize dne 7. 4. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, B. Fanta,  H. Fibingerová, D. Dvořák, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena, 
J. Presl, J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni: M. Horálek 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, M. Kleis, F. Lambert, Z. Šámal, I. Brezina 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Zpráva o průběhu Kontrolní Činnosti v TS Brno 
• Výsledky Hospodářské činnosti ČT za rok 2003 
• Plán čerpání Rozpočtu ČT na 2. čtvrtletí 2004 
• Manažerská smlouva GŘ 
• Volba DK  
• Podněty a stížnosti  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 89/07/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 90/07/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a H. Fibingerová a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 91/07/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (14:0:0) 
 

4) Zpráva o průběhu Kontrolní Činnosti v TS Brno 
Usnesení č. 92/07/04: Rada po projednání v DK bere na vědomí informace o závěrech 
hloubkových kontrolních akcí v TS Brno, včetně informace o trestních postizích. Rada žádá GŘ, 
aby jí předložil do 15.5.2004 souhrn systémových opatření, která na základě zjištěných nedostatků 
přijal.  (12:0:2) 
 

5) Výsledky Hospodářské činnosti ČT za rok 2003 
Usnesení č. 93/07/04: Rada vyslechla informace o plnění vybraných ukazatelů rozpočtu a plánu za 
období I. – XII. 2003 (včetně tzv. třináctého období). 
Rada po projednání v DK konstatuje, že hospodaření ČT za předmětné období bylo ztrátové. Výše 
záporného hospodářského výsledku dosáhla částky 71 115 tis. Kč. Plán na toto období 
předpokládal vyrovnaný hospodářský výsledek.  
Rozpočet nákladů po odpočtu neplánované pořizovací hodnoty prodaných cenných papírů 
dosahuje nižší čerpání oproti plánu o 154 807 tis. Kč, což představuje plnění na 96,6 %. Úspory 
v nákladech nejvíce ovlivnily položky: 
- pozastavené projekty restrukturalizace  
- nižší provize ARBO media  
- autorské honoráře  
- služby při výrobě pořadů  
- spotřebované nákupy  



K překročení došlo u osobních nákladů, kde vlivem výplat druhé části zimní remunerace roku 
2002 a letní remunerace 2003, došlo k překročení čerpání prostředků na mzdy o 34 627 tis. Kč a 
návazně na zákonná pojištění o 15 026 tis. Kč.  
 Rozpočet výnosů po vyloučení pořizovací hodnoty prodaných cenných papírů nebyl splněn o 
225 922 tis. Kč, t.j. plnění na 95,1 %. Neplnění výnosů ovlivnil zejména propad příjmů za vysílání 
reklamy o 211 509 tis. Kč a neplnění výnosů z technických poplatků o 28 615 tis. Kč. Výnosy 
z restrukturalizace nebyly realizovány ve výši 74 300 tis. Kč. Neplnění výnosů za vysílání reklamy 
je důsledkem špatně sestaveného obchodního plánu a obchodních aktivit společnosti ARBO 
media. Zlepšené výnosy byly dosaženy  u sponzoringu a z kompenzací a z prodeje práv.  
Stav cash-flow se v závěru roku stabilizoval a k 31.12.2003 činil 287 951 tis.Kč. Jeho snížení 
oproti počátku roku nejvíce ovlivnilo plnění daňových povinností ve výši 159 521 tis. Kč.  
Plánovaný objem investic byl plněn na 88%.  
Rada konstatuje, že propad z příjmů z reklamy v roce 2003 byl rozhodující pro nenaplnění 
vyrovnaného hospodářského výsledku.  
Rada konstatuje, že se novému vedení podařilo v závěru roku 2003 utlumit nákladové položky a to 
v režii, správě a v oblasti plnění výrobního úkolu. Rozsah úspor lze předběžně kvantifikovat na 
cca 150 mil. Kč. Roční ztráta by tak neměla přesáhnout 200 mil. Kč a to i při zaúčtování daně 
z příjmů právnických osob a případném vytvoření zákonných rezerv. 
 (14:0:0)  
 

6) Plán čerpání Rozpočtu ČT na 2. čtvrtletí 2004 
Usnesení č. 94/07/04: Rada se seznámila s plánem čerpání rozpočtu ČT na 2. čtvrtletí roku 2004. 
Plán nákladů a výnosů na předmětné období vychází ze schváleného rozpočtu ČT na rok 2004 
(bez vlivu změn účetní metody).  
 A) Náklady        1.147.837 tis Kč 
 z toho: 
  osobní náklady          256.863 tis Kč 
  (mzdy + zák. pojištění) 
  odpisy                90.444 tis Kč 
  výrobní úkol               300.046 tis Kč 
  náklady režijní a obslužných útvarů      500.484 tis Kč 
 
B) Výnosy       1.142.818 tis Kč 
 z toho: 
  televizní poplatky        728.300 tis Kč 
  reklama            263.360 tis Kč 
  ostatní            151.158  tis Kč 
 
C) Investice            80.892 tis Kč 
 
D) Hospodářský výsledek         - 5.019  tis Kč 
 
Rada žádá GŘ, aby jí předkládané čtvrtletní plány čerpání rozpočtu ČT a čtvrtletní zprávy o jeho 
čerpání byly zpracované ve variantě bez změny účetní metody i variantě se změnou účetní 
metody.  
(12:0:0) 
 

7) Manažerská smlouva GŘ 
Usnesení č. 95/07/04: Rada po projednání předběžných výsledků hospodaření ČT v roce 2003 a 
na základě posouzení způsobu řízení ČT v období od data zvolení do funkce GŘ do konce roku 
2003 rozhodla, že J. Janečkovi přísluší na základě čl. 5.2. managerské smlouvy částka ve výši 
300.000,- Kč, která bude vyplacena jako jednorázová odměna. 
Rada současně upozorňuje GŘ, že výplata této odměny musí být realizována bez navýšení položky 
osobní náklady schválené v rámci usnesení č. 17/02/04 (rozpočet ČT na rok 2004). (11:0:0) 
 



9) Volba DK 
Usnesení č. 96/07/04: Rada schvaluje volební komisi ve složení H. Fibingerová, D. Dvořák a J. 
Voráč. (12:0:2) 
Volební komise konstatovala, že obdržela 14 hlasovacích lístků a všechny lístky byly platné. Rada 
konstatuje, že v 1. kole tajné volby byli členy Dozorčí komise v souladu s odst. 2 § 8a) zákona o 
ČT a v souladu se zněním usnesení č. 36/03/04 zvoleni: J. Boháček, J. Jeřábková, Z. Kadlec, L. 
Kozák, D. Trnková.(14:0:0) 

 
10) Majetkové záležitosti  

Usnesení č. 97/06/04: Rada obdržela žádost GŘ o souhlas k pronájmu prostor pro rehabilitační 
činnosti (dle § 9 odst 7 zákona o ČT). Rada se k projednání vrátí po zvážení námitek DK 
generálním ředitelem. (9:0:4) 

 
11) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 98/07/04: Rada bere na vědomí informace Z. Hůlové, E. Koháka a P. Uhla o stavu 
řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:1) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 
Usnesení č. 99/07/04: Pořad Artóza - čj. 107/04 - Rada konstatuje, že obdobný typ menšinových 
pořadů je v souladu s posláním a úkoly veřejné služby a jako takový patří na obrazovku ČT. Rada 
považuje pořady Artóza za kvalitní, a to včetně posuzovaného dílu; ten však obsahuje v úvodu 
sekvenci s intimním záběrem detailu nahého ženského těla, který je necitelný a nesouvisí s jeho 
ostatním obsahem; jako takové je lze považovat za kontroverzní a odporující obecným normám 
slušnosti. Rada vítá návrh opatření ČT posunout vysílací čas obdobných pořadů až po 22.hodině, a 
to včetně jejich repríz a věnovat zvláštní pozornost jejich obsahu z hlediska Kodexu ČT, zákona o 
ČT i zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a to i v souvislosti s nedávnými 
rozhodnutími Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. (12:0:1) 
 
Usnesení č. 100/07/04: Rada bere na vědomí stanovisko GŘ ze dne 17.3.2004 ke stížnosti 
primátora hl.m. Prahy P. Béma k pořadům, vysílaných ve dnech , a jeho informace o dalším 
postupu. Rada doporučuje GŘ realizovat mj. jeho záměr, tj. předložit celou záležitost k posouzení 
Etickému panelu. Rada žádá GŘ, aby ji informoval o výsledku posouzení, jakož i o případných 
dalších opatřeních. Rada pak zaujme ve věci konečné stanovisko, o kterém vyrozumí rovněž 
stěžovatele. (12:0:2) 
 
Usnesení č. 101/07/04: Rada se zabývala stížností  čj. 677/03 a 75/04 (Greenpeace) a považuje jí 
za neoprávněnou a v tomto smyslu odpoví i stěžovatelům. (8:4:1) 
 

12) Různé 
a) Rada vyslechla informaci J. Mrzeny, že PSP ČR vzala na vědomí Výroční zprávu o 

hospodaření ČT v roce 2002. 
 
b) Rada vyslechla informace Z. Hůlové, A. Svobodové a D. Dvořáka o Českokrumlovském 

mediální seminář na téma Konvergence médií.  
 

c) 21.4.2004, od 10.00 hod se uskuteční společné jednání s Radou pro rozhlasové a televizní 
vysílání v jejím sídle, Krátká 10, Praha 10. 

 
d) Předběžný program 8. jednání Rady, které se uskuteční 21.4.2004 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách:  
 

• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Plnění zákonných ustanovení – usnesení č. 6/01/04e) (J. Presl, M. Horálek) 
• Plnění zákonných ustanovení – usnesení č. 6/01/04f) (J. Voráč, E. Kohák, L. Miler) 
• Zajištění voleb do Evropského parlamentu (J. Mrzena, J. Janeček) 



• Aplikace novely zákona o zadávání veřejných zakázek (J. Mrzena, J. Janeček, F. Lambert) 
• Majetkové záležitosti – objekt EKO (J. Mrzena, J. Janeček. F. Lambert) 
• 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: H. Fibingerová a M. Badal 
 



 
 
Příloha č. 1 
 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 24. 3. DO 7. 4. 2004  
 

1. Lumír Sovják – připomínky v vysílání ČT a k používání spisovného jazyka č.j  174  
2. Miroslav Hálek – stížnost na „Události“ z 16. a 19.3.04 č.j. 175 
3. Pavel Dostál – připojení ke stížnosti Gender Studies (č.j. 161) na pořad 

„Komponovaný večer na téma:MDŽ se vrací“ 
č.j. 176 

4. Zdeněk Koudelka – plnění zákona v oblasti regionálního vysílání č.j. 177 
5. Pavel Horáček – stížnost na reportáž o Sazka Aréně č.j. 180 
6. Václav Kohout (sdružení Civilka) – stížnost na „Události,komentáře“ z 30.3.04 č.j. 184 
7. Jaroslav Kozler (OSTRK) – podnět k prošetření přímého přenosu pořadu „Anděl 

2003“ z 19.3.04 a skryté reklamy v pořadu „Noc s Andělem“ z 28.2.04 
č.j. 186 

8. Ivan Šedo – stížnost na „Události“ z 3.4.04 č.j. 187 
 
Příloha č. 2 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 7. 4. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 7. 4. 2004 

34 19.1.2004 A. Zavřel 
stížnost na pořad "Stalo 
se" 29.1.2004 12.3.2004 Odpověď dle návrhu GŘ 

168 23.3.2004 V. Černý 
nedodržování začátku 
vysílacího času     GŘ k vyřízení 

166 23.3.2004 M. Zelinková změny vysílacího času 
Křesťanského magazínu 

    GŘ k vyřízení 

163 17.3.2004 J. Pařil stížnost na reklamní 
upoutávky 

    Odpověď dle návrhu rady 

162 15.3.2004 M. Vavro změna vysílacího času 
Křesťanského magazínu 

    GŘ k vyřízení 

165 18.3.2004 A. Jarolímek programová skladba     Odpověď dle návrhu rady 

167 23.3.2004 V. Charous reakce na dopis 
B.Kobrleho a V. Sakaře 
č.j. 93 

    GŘ k vyřízení 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

111 18.2.2004 P.Chabr 

nerespektování  
soukromí pacientů  
ve zpravodajství 5.3.2004 6.4.2004   

113 18.2.2004 J.Hink hospodaření ČT 5.3.2004 6.4.2004   
116 20.2.2004 M.Ráb stížnost na J.Patočku 5.3.2004 31.3.2004   

130 8.3.2004 
V.Prokůpek, 
M. Nezval stížnost na J. Ovečku 18.3.2004     

133 27.2.2004 V. Tlustý 
stížnost na "Dobré ráno" 
z 25.2.04 18.3.2004     



138 1.3.2004 J. Bednář 
stížnost na reklamy ve 
vysílání pro děti 18.3.2004     

141 3.3.2004 
J.Kozler  
(OSTRK) 

stížnost na pořad "Na 
hraně" z 16.1.04 18.3.2004     

145 4.3.2004 
J.Silajdžić  
(Slovo 21) 

spolupráce s ČT při  
festivalu Khamoro 18.3.2004     

147 8.3.2004 
J. Kozler  
(OSTRK) 

stížnost na GŘ za  
pořad "Český lev" 19.3.2004     

161 12.3.2004 Gender Studies 

stížnost na pořad 
"Komponovaný večer na 
téma:MDŽ se vrací" ze 
7.3.04 1.4.2004     

170 10.3.2004 SDZ 
stížnost na prezentaci 
 MDŽ 7.3.04 1.4.2004     

149 9.3.2004 S. Libovický 

stížnost na překlad pořadu 
"Jak vytvořit lidskou 
bytost, Jasnovidci" z 
19.2.04 6.4.2004     

164 18.3.2004 K. Hrudička 

stížnost na "Křesťanský 
magazín" z 22.2. A 
23.2.04 6.4.2004     

 


