
Zápis z 8. jednání Rady České televize dne 21. 4. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, B. Fanta,  H. Fibingerová, D. Dvořák, Z. Hůlová, M. Horálek, E. Kohák,  
J. Mrzena, J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni: L. Miler, J. Presl 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, N. Savický, P. Moucha 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Zajištění voleb do Evropského parlamentu  
• Aplikace novely zákona o zadávání veřejných zakázek  
• Majetkové záležitosti  
• Návrh změny jednacího řádu  
• Podněty a stížnosti  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 102/08/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 103/08/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Šilerová a D. Dvořák a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 104/08/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (14:0:0) 
 

4) Zajištění voleb do Evropského parlamentu 
Usnesení č. 105/08/04: Rada vyslechla informace N. Savického o zabezpečení ustanovení § 59, 
odst. 4, zákona č. 62/2003 o volbách do Evropského parlamentu (viz příloha č. 3). Rada 
doporučuje GŘ, aby informoval o tomto projektu předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu 
Senátu, prezidenta, předsedu vlády a ministra vnitra.  
Rada žádá GŘ, aby jí v termínu do 31.7.2004 zaslal podrobnou informaci s vyčíslením nákladů na 
zabezpečení tohoto projektu.   (13:0:0) 
 

5) Aplikace novely zákona o zadávání veřejných zakázek 
Usnesení č. 106/08/04: Rada ČT bere na vědomí informace GŘ a Mgr. Mouchy o seznámení 
odpovědných pracovníků ČT s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek. Rada ČT současně 
ukládá dozorčí komisi, aby prověřila včasnost vydání, jakož i úplnost nového interního předpisu 
ČT, který bude s účinností k 1.5.2004 řešit podrobnou aplikaci tohoto zákona do praxe ČT 
v termínu do 17.5.2004. (13:0:0)  
 

6) Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 107/08/04: Rada obdržela dne 19.3.2004 k projednání a schválení návrh GŘ 
na odprodej tzv. „objektu EKO“ v Praze na Kavčích horách. Rada žádá GŘ, aby předložený 
materiál byl dopracován takto: 
- informace o nákladech na opravy, údržby, případně investice do posuzovaného objektu od 
1.1.2000 do 31.12.2003. 
- podrobnější informace o možnostech pronájmu posuzovaného objektu jako celku 



- podrobnější informace o možnostech prodeje posuzovaného objektu se specifikací nákladů, 
které s prodejem vzniknou, jakož i popisem předpokládaného způsobu prodeje.  
 Rada se k projednání vrátí po dopracování předloženého materiálu a po posouzení dozorčí komisí. 
(13:0:0) 
Usnesení č. 108/08/04: Rada dále žádá GŘ o informace o záměrech nakládání s nemovitým 
majetkem ČT Praha v období minimálně do roku 2009 – koncepce nakládání s nemovitým 
majetkem, včetně předpokládaných nákladů v termínu do 31.5.2004. (13:0:0) 

 
8) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 109/08/04: 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). (13:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
Usnesení č. 110/08/04: Rada bere na vědomí rezignaci E. Koháka ve členství ve skupině 
zabývající se podněty a stížnostmi. (12:0:1) 
Usnesení č. 111/08/04: Rada souhlasí s tím, aby J. Voráč doplnil pracovní skupinu zabývající se 
podněty a stížnostmi. (11:0:1) 
Usnesení č. 112/08/04: Rada žádá GŘ o stanovisko k pořadu „Bez obalu“ ze dne 4.4.2004.    
(11:0:1) 
 

8) Návrh změny jednacího řádu 
Rada v této věci nepřijala žádné usnesení. 
 

9) Různé 
a) Usnesení č. 113/08/04: Rada souhlasí s tím, aby v dnešním jednání pokračovala i po 17. 

hodině. (8:2:2) 
Usnesení č. 114/08/04: Rada žádá GŘ o zveřejnění plného znění Souhrnné závěrečné zprávy 
z 30.3.2004 o kontrolní akci v TS Brno na www stránkách ČT s redakcí J. Voráče. (12:0:0) 
Usnesení č. 115/08/04: Rada žádá GŘ o zveřejnění průběžných zpráv z kontrolní akcí v TS 
Brno a pověřuje redakcí J. Voráče (6:3:3) 
Usnesení č. 116/08/04: Rada zveřejní zprávu dozorčí komise Prověrka závěrů z dílčích zpráv 
kontrolní činnosti v TS Brno z 8.3.2004 na www stránkách Rady ČT. (8:0:4) 

b) Usnesení č. 117/08/04: Rada bere na vědomí Zápis č. 3 ze dne 17.2.,  Zápis č. 4 ze dne 9. 3. 
2004 a Zápis č. 5 ze dne 2.4. 2004 z jednání Dozorčí komise Rady ČT. (11:0:0) 

c) Rada bere na vědomí informace o dnešním setkání s RRTV 
d) Předběžný program 9. jednání Rady, které se uskuteční 5.5.2004 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) 
• Naplňování Kodexu (M. Badal, Z. Hůlová, J. Voráč) 
• Nové formáty (J. Mrzena, J. Janeček) 
• Podněty a stížnosti (Z. Hůlová, P. Uhl, J. Voráč, 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. 
3) Volby do Evropského parlamentu 

 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Šilerová a D. Dvořák 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 21. 4. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření    datum 

předání datum doručení  
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 21. 4. 2004 

111 18.2.2004 P.Chabr 
nerespektování soukromí 
pacientů ve zpravodajství 5.3.2004 6.4.2004 

Odpověď dle 
návrhu GŘ 

113 18.2.2004 J.Hink hospodaření ČT 5.3.2004 6.4.2004 
Odpověď dle 
návrhu GŘ 

116 20.2.2004 M.Ráb stížnost na J. Patočku 5.3.2004 31.3.2004 GŘ k vyřízení 

180 5.4.2004 P.Horáček stížnost na reportáže o Sazka 
Aréně 

    Odpověď dle 
návrhu rady 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

130 8.3.2004 
V.Prokůpek, 
M. Nezval stížnost na J. Ovečku 18.3.2004 19.4.2004   

133 27.2.2004 V. Tlustý 
stížnost na "Dobré ráno"  
z 25.2.04 18.3.2004 19.4.2004   

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 19.4.2004   

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     

175 31.3.2004 M.Hálek 
stížnost na "Události" z 16. a 
19.3.04 19.4.2004     

177 31.3.2004 Z. Koudelka regionální vysílání 19.4.2004     

184 6.4.2004 V.Kohout (Civilka) 

stížnost na 
"Události,komentáře" z 
30.3.04 19.4.2004     

187 7.4.2004 I. Šedo 
stížnost na "Události" z 
3.4.04 19.4.2004     

186 6.4.2004 
J. Kozler  
(OSTRK) 

pořad "Anděl 2003" a skrytá 
reklama v pořadu "Noc s 
Andělem" 19.4.2004     



 
 
Příloha č. 2 
 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 7. 4. DO 21. 4. 2004  
 

1. František Mošna – koncesionářské  poplatky č.j. 195 
2. Petr Dejmal – stížnost na pořad „Cesty víry“ z 22.2.04 č.j. 196 
3. Blaha, Novosad – poděkování za „Křesťanský magazín“  č.j. 197 
4. Vladimír Hendrych – reakce na odpovědi RČT č.j. 198 
5. Jaroslav Kozler (OSTRK) – stížnost na GŘ, „Události,komentáře“ z 2.4.04  č.j. 199 
6. Jirka – přenosy z ledního hokeje č.j. 200 
7. Jan Gryc – poděkování za pořad „Pavučina“ č.j. 201 
8. Ladislav Drobisz – poděkování za pořad „Křesťanský magazín“ č.j. 202 
9. Milan Šmerda – stížnost na „Události“ z 12.4.04 č.j. 203 

10. Igor Zolotarev (Ruská tradice) – stížnost na přenos z předávání Cen Thálie 
z 27.3.04 

č.j. 204 

11. Václav Kohout (sdružení Civilka) – stížnost na „Jihomoravský večerník“ z 7.4.04 č.j. 205  
k č.j. 184 

12. Pavel Dvorský – stížnost na redaktorku M. Fialovou č.j. 206 
 
 
 
 
 

. České televizi ukládá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volební kampaň v České televizi
podle zákona č. 62/2003 Sb.
o volbách do Evropského 

parlamentu

Ve dnech 11. a 12. června 2004 se v České 
republice poprvé uskuteční volby do 

Evropského parlamentu. České televizi ukládá
§ 59, odst. 4, volebního zákona takto 

formulovanou povinnost:



§ 59, odst. 4, zákona č. 62/2003 Sb. 
o volbách do Evropského parlamentu

„Pro volby do Evropského parlamentu mají v době 
začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením 
voleb kandidující politické strany, politická hnutí a 

koalice, jejichž kandidátní listina byla 
zaregistrována, vyhrazeno (…) v České televizi 

celkem 14 hodin v rámci jejich okruhů bezplatně 
poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí 
kandidujícím politickým stranám, politickým 

hnutím a koalicím rovným dílem. Termíny 
vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah 
těchto pořadů mají politické strany, politická hnutí 

a koalice.“



Tuto povinnost nelze prakticky splnit 
jinak než vysíláním předvolebních spotů

• Celkem své kandidátní listiny k registraci 
přihlásilo 31 politických stran, politických 
hnutí a koalic;

• celkem na ně připadá 840 minut vysílacího 
času;

• Při počtu 30 nebo 31 zaregistrovaných 
politických stran, politických hnutí a koalic 
připadá na každou z nich 28 minut vysílacího 
času.*
* Zaokrouhleno na celé minuty nahoru.



Budeme vysílat od 26. května 2004 
do 8. června 2004 denně s výjimkou nedělí
• sedmdesátiminutové bloky se spoty (celkem 12) na 

ČT1 ve všední dny vždy od 16:05 do 17:15,  v sobotu 
od 13:00 do 14:10 hodin.

• Čas, který připadá na jednu kandidující politickou 
stranu, politické hnutí či koalici, rozdělíme do jedno-
a dvouminutových spotů tak, aby aby každý den 
vysílání této kampaně byl vysílán alespoň jeden spot 
každé kandidující politické strany, politického hnutí 
či koalice.



Losování
• Pro zařazení spotů do jednotlivých bloků jsou 

sestaveny tzv. slepé matematické matice. Pořadí v 
nich si zplnomocnění zástupci kandidujících 
politických stran, politických hnutí a koalic vylosují 
za účasti notáře.

• Registrace kandidátních listin politických stran, 
politických hnutí a koalic Státní volební komisí končí 
24. dubna 2004, ale do 22. května 2004 může být 
kandidující subjekt, jehož kandidátní listina nebyla 
zaregistrována, dodatečně zaregistrován z 
rozhodnutí soudu.

• Losování se uskuteční v neděli 23. května 2004 v 
10:00 na Kavčích horách.



Procedurální podmínky
• Procedurální a technické podmínky pro přijímání 

spotů do vysílání rozešleme v pondělí 26. dubna 
2004 všem kandidujícím politickým stranám, 
politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní 
listiny budou zaregistrovány. Zároveň budou 
zveřejněny na internetových stránkách České 
televize.

• Nosiče se spoty budeme protokolárně přijímat od 
24. května do 7. června 2004 denně od 8:00 do 9:30 
hodin v připravených prostorách. Nosič se spotem 
musí Česká televize obdržet nejméně 50 hodin před 
vysíláním, jinak nemůže spot na něm zaznamenaný 
vysílat.



Vysílání a závěr kampaně
• Bloky se spoty kandidujících politických stran, 

politických hnutí a koalic budeme vysílat bez loga 
České televize, neboť za jejich obsah nenese Česká 
televize odpovědnost.

• Nosiče se spoty Česká televize vrátí kandidujícím 
politickým stranám, politickým hnutím a koalicím 
po ukončení kampaně, a to ve dnech 9. a 10. června 
2004 od 8:00 do 12:00 hodin.

• Do 11. června 2004, 12:00 hodin, budou vyklizením 
místnosti pro protokolární předávání spotů aktivity 
České televize spojené s touto kampaní ukončeny.
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