
Zápis z 9. jednání Rady České televize dne 5. 5. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, B. Fanta,  H. Fibingerová, D. Dvořák, Z. Hůlová, M. Horálek, E. Kohák, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Presl, J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni: - 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, M. Elger, M. Luhanová 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Násilí a zobrazování sexuality ve filmech a pořadech televizí – usnesení č. 4/04/04 
• Plnění zákonných ustanovení – usnesení č. 6/01/04e) 
• Plnění zákonných ustanovení – usnesení č. 6/01/04f)  
• Naplňování Kodexu – usnesení č. 51/04/04 
• Nové formáty – usnesení č. 33/03/04 
• Hospodaření Rady ČT v 1. čtvrtletí 2004  
• Jednací řád Rady ČT 
• Majetkové záležitosti 
• Podněty a stížnosti  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 118/09/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 119/09/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a J. Prokeš a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (12:0:1) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 120/09/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (15:0:0) 
 

4) Násilí a zobrazování sexuality ve filmech a pořadech televizí – usnesení č. 4/04/04 
Usnesení č. 121/09/04: Rada ČT vyzvala na základě usnesení č. 152 Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu a lidská práva a petice Senátu PČR ze dne 4. 2. 2004 generálního ředitele ČT 
k podání stanoviska, týkajícího se zobrazování násilí a sexuality ve filmech a televizních 
pořadech.   
Rada ČT konstatuje, že považuje za velmi důležitou existenci Kodexu ČT, který byl na návrh 
Rady schválen Poslaneckou sněmovnou. Pro posuzování limitů zobrazování násilí a sexuality je 
určen čl. 17 tohoto Kodexu.  
Rada ČT však zároveň uznává, že posuzování těchto otázek nebývá zcela jednoznačné vzhledem 
k rozdílným názorům a metodám a především k obecné otázce týkající se svobody projevu.  
Rada ČT proto podporuje záměr Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva Senátu PČR 
uspořádat veřejné slyšení na téma „Násilí a zobrazování sexuality ve filmech a pořadech televizí“. 
Během tohoto slyšení lze diskutovat o možných zákonných úpravách nebo o vzniku podobných 
pravidel, jakým je Kodex ČT. 
Rada ČT zároveň navrhuje uspořádat v ČT seminář na toto téma. Rada se bude tímto tématem 
trvale zabývat, např. i formou doporučení k programové nabídce ČT dle § 8, odst. 1, písm. g) 
zákona o ČT a při schvalování dlouhodobého programového plánu.  (15:0:0) 
 
 



5) Plnění zákonných ustanovení – usnesení č. 6/01/04e) 
Usnesení č. 122/09/04: Rada bere na vědomí informace o plnění §3 odst.1b),c) zákona o ČT. Rada 
konstatuje, že předmětná zákonná ustanovení jsou naplňována dostatečným způsobem. Rada žádá 
GŘ, aby jí předložil informaci o síti vlastních zpravodajů v ČR, její struktuře, systému řízení, 
efektivitě jejího využití. V termínu do 11.6.2004. (15:0:0) 
Usnesení č. 123/09/04: Rada doporučuje GŘ, aby v rámci přípravy dlouhodobých plánů 
programového, technického a ekonomického rozvoje byla posouzena otázka možnosti a případné 
efektivity zřizování televizních studií podle §9 odst.8) zákona o ČT, a to zejména s ohledem na 
pozemní digitální vysílání.  (15:0:0)  
 

6) Plnění zákonných ustanovení – usnesení č. 6/01/04f) 
Usnesení č. 124/09/04: Dle §3 odst. 1 d, e, f,  Zákona o ČT má ČT za povinnost: 1) vytvářet 
archivní fondy, udržovat je a podílet se na jejich využívání jako součásti národního kulturního 
bohatství; 2) podporovat českou filmovou tvorbu; 3) vysílat díla domácí a zahraniční tvorby. 
Plnění těchto ustanovení Rada kontroluje jednak průběžně, viz pololetní Statistiky vysílání (data 
k bodu 3) a Informační zprávy o naplňování zákonných ustanovení (data k bodu 2), jednak 
v souvislosti s Výroční zprávou o činnosti ČT (viz zpráva za 2003, část 3.1.2.1., s. 43 – 44), která 
zahrnuje též informaci stran televizního archivu (tedy k bodu 1).  
Rada považuje příslušné informace obsažené ve Výroční zprávě za dostatečné a bude je žádat 
jednou ročně v souvislosti s Výroční zprávou a v termínech k tomu určených. Rada současně žádá 
GŘ, aby ji o případných problémech s plněním těchto zákonných ustanovení informoval průběžně. 
Rada dále žádá GŘ o poskytnutí doplňujících informací, které jsou upřesněny v příloze k tomuto 
usnesení, a to v termínu do 30.5.2004. (15:0:0) 
 
Usnesení č. 125/09/04: I když to explicitně není v zákoně vyjádřeno a Výroční zpráva se k tomu 
nevyjadřuje, Rada považuje za nezbytné, aby jak archivní díla, tak díla současná i v budoucnu 
Českou televizí vytvářená, produkovaná či koprodukovaná, byla realizována na mezinárodních 
televizních trzích. Nabízet a úspěšně prodávat duševní vlastnictví České televize slouží nejenom 
k vylepšení její finanční situace, ale rovněž k šíření povědomí o české televizní a filmové kultuře. 
Rada ukládá pracovní skupině ve složení J. Prokeš a M. Horálek, aby ve spolupráci s GŘ ČT 
vypracovala podrobnou informaci o aktivitách Telexportu a jeho mezinárodním nabídkovém listě 
a následně předložila radě návrh na usnesení. V termínu do 14.6.004. (15:0:0) 
 

7) Naplňování Kodexu – usesení č. 51/04/04 
Usnesení č. 126/09/04: Rada ČT bere na vědomí předložené materiály (Analýza objektivity a 
vyváženosti, Opatření ředitele zpravodajství a Naplňování Kodexu ČT v I. čtvrtletí r. 2004) 
informující o naplňování Kodexu ČT. Po diskusi žádá GŘ, aby jí předložil obdobnou zprávu za 
období II. čtvrtletí 2004 v termínu do 2.8.2004. (15:0:0) 

 
8) Nové formáty – usnesení č. 33/03/04 

Usnesení č. 127/09/04: Rada v souvislosti s plněním usnesení č. 33/03/04 bere na vědomí 
informace o dramaturgickém zacílení a divácké odezvě na cyklické pořady zařazené  do vysílacího 
schématu ČT v 1. čtvrtletí 2004. Rada konstatuje, že tyto nové pořady většinou vhodným 
způsobem obohatily programovou nabídku ČT. Na základě předložené analýzy lze za  
nejúspěšnější nový  formát považovat pořad „Guinessův svět rekordů“, který zaznamenává 
výraznou odezvu ve sledovanosti, podílu na publiku i divácké spokojenosti. (15:0:0) 
Usnesení č. 128/09/04: Na základě předložené analýzy lze za  nejméně úspěšný nový formát ve 
sledovaném období považovat pořad „Pomeranč“, který zaznamenával mizivou sledovanost, nízký 
podíl na publiku a oproti ostatním novým formátům i výrazně nižší průměrný koeficient 
spokojenosti. Rada si cení snahy ČT oslovovat cílovou skupinu, pro niž je tento pořad určen. Rada 
v souladu s §8 odst 1g) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů doporučuje 
GŘ, aby programová nabídka i nadále obsahovala pořady pro cílovou skupinu teenagerů. Rada 
současně  doporučuje GŘ, aby předmětný segment programové nabídky byl naplňován pořady, 
která zabezpečí kvalitnější a fundovanější komunikaci s cílovou skupinou teenagerů oproti 
stávajícímu pořadu „Pomeranč“. (11:0:4) 



Usnesení č. 129/09/04: Rada žádá GŘ, aby jí v termínu do 11.6.2004 předložil informace o 
způsobu zařazení pořadů do vysílacího schématu ČT, o způsobu výběru týmů, které je připravují  
a jejich složení, včetně zdůvodnění eventuelního rozhodnutí o využití externích výrobců. Rada 
současně ukládá DK, aby prověřila náklady vynaložené na pořady a způsob jejich vynakládání. 
V termínu do 11.6.2004. (15:0:0) 
Usnesení č. 130/09/04: Rada žádá GŘ, aby jí předložil výčet pořadů zařazených do schématu ČT 
od 1.1.2004, jejich zacílení, sledovanost, spokojenost a náklady za období 1. pololetí r. 2004. Rada 
současně žádá GŘ, aby jí předložil výčet 10 nejúspěšnějších a nejméně úspěšných programových 
formátů z vysílání ČT v 1. pololetí roku 2004 z hlediska divácké odezvy a naplňování jejich 
zacílení. V termínu do 26.7.2004. (15:0:0) 

 
9) Hospodaření Rady ČT v 1. čtvrtletí 2004  

Usnesení č. 131/09/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o hospodaření Rady ČT za I. 
čtvrtletí 2004. (15:0:0) 
 

10) Jednací řád Rady České televize 
Usnesení č. 132/09/04: Rada schvaluje změnu Jednacího řádu Rady ČT takto:   
- odstavec 12) čl. 6 se ruší  
- odstavec 13) se přečísluje na 12). 
Rada stanoví účinnost schválené změny Jednacího řádu Rady ČT dnem 6.5.2004. (13:1:1) 
 

11) Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 133/09/04: Rada v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na RS Orlík. 
Jedná se o pronájem 2 místností v objektu rekreačního střediska Orlík u obce Chrást, p. Kovářov, 
sloužící jako bufet a sklad o ploše 37,6 m2. Nájem se sjednává na dobu určitou od 1.6.2004 do 
31.10.2004. Výše nájemného je ve výši 2.800,- Kč/měsíc. 
 Podmínky smlouvy odpovídají OFŘ č. 5/2002.  (14:0:0) 

 
8) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 134/09/04: 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). (15:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

9) Různé 
a) Seminář RRTV o zpravodajských a publicistických pořadech celoplošných rozhlasových a 

televizních provozovatelů se z technických a organizačních důvodů koná v zasedací místnosti 
Českého červeného kříže; Thunovská 18; Praha 1, 6. května od  9:00 hod.  

b) Předběžný program 10. jednání Rady, které se uskuteční 19.5.2004 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách: 

• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Objektivita, vyváženost za I. čtvrtletí 2004 – plnění usnesení č. 51/04/04 (A. 

Svobodová, M. Badal, D. Dvořák) 
• Ekonomický blok – závěry DK (J. Mrzena, L. Kozák, 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. 

Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová a J. Prokeš 



 
Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 5. 5. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 5. 5. 2004 

130 8.3.2004 
V.Prokůpek, 
M. Nezval stížnost na J. Ovečku 18.3.2004 19.4.2004 Odpověď dle návrhu GŘ 

133 27.2.2004 V. Tlustý 
stížnost na "Dobré ráno"  
z 25.2.04 18.3.2004 19.4.2004 Odpověď dle návrhu GŘ 

141 3.3.2004 
J.Kozler  
(OSTRK) 

stížnost na pořad "Na hraně" z 
16.1.04 18.3.2004 19.4.2004 Odpověď dle návrhu GŘ 

195 8.4.2004 F. Mošna koncesionářské poplatky     Odpověď dle návrhu rady 

197 13.4.2004 Blaha,Novosad 
poděkování za "Křesťanský 
magazín"     Odpověď dle návrhu rady 

198 13.4.2004 V.Hendrych vyváženost pořadů      GŘ k vyřízení 

201 19.4.2004 J.Gryc poděkování za "Pavučinu"     Odpověď dle návrhu rady 

202 20.4.2004 L.Drobisz 
poděkování za  
"Křesťanský magazín"     Odpověď dle návrhu rady 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

138 1.3.2004 J. Bednář 
stížnost na reklamy ve 
vysílání pro děti 18.3.2004 30.4.2004   

145 4.3.2004 
J.Silajdžić  
(Slovo 21) 

spolupráce s ČT při  
festivalu Khamoro 18.3.2004 30.4.2004   

147 8.3.2004 
J. Kozler  
(OSTRK) 

stížnost na GŘ za  
pořad "Český lev" 19.3.2004 30.4.2004   

170 10.3.2004 SDZ 
stížnost na prezentaci 
 MDŽ 7.3.04 1.4.2004 30.4.2004   

161 12.3.2004 Gender Studies 

stížnost na pořad 
"Komponovaný večer na 
téma:MDŽ se vrací" ze 7.3.04 1.4.2004 30.4.2004   

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     

196 9.4.2004 P.Dejmal 
stížnost na "Cesty víry" z 
22.2.04 4.5.2004     

199 16.4.2004 
J. Kozler  
(OSTRK) 

stížnost na GŘ, 
"Události,komentáře" z 2.4.04 4.5.2004     

203 20.4.2004 M.Šmerda stížnost na "Události" z 12.4.04 4.5.2004     

204 20.4.2004 
I.Zolotarev (Ruská 
tradice) 

stížnost na přenos z předávání 
Cen Thálie z 27.3.04 4.5.2004     

205 20.4.2004 V.Kohout (Civilka) 
stížnost na "Jihomoravský 
večerník" ze 7.4.04 4.5.2004     

206 20.4.2004 P.Dvorský 
stížnost na redaktorku 
M.Fialovou 4.5.2004     

 
 
Příloha č. 2 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 21. 4. DO 5. 5. 2004  
 

1. J. Hink – koncesionářské poplatky č.j. 214 
2. Milan Laburda – M. Šubrtová č.j. 215 
3. W. Dvořáček – stížnost na GŘ J. Janečka a O. Černého č.j. 216 
4. Martin Šimánek (Luma s.r.o) – stížnost na pořad „Reportéři ČT“ z 8.3.04 č.j. 217 
5. Jaroslav Kozler (OSTRK) – stížnost na GŘ, pořad „Události,komentáře“ z 2.4.04 č.j. 218 
6. Karel Dýnka – poděkování za pořady ČT2 č.j. 219 
7. Jaroslav Kusý – stížnost na řekl. Šoty a tv upoutávku při sport. přenosu MS v LH č.j. 220 
8. Velena Fanderlika (Skautský oddíl) – stížnost na projevy moderátorů pořadu 

„Guinnesův svět rekordů“ z 8.3.04 
č.j. 224 

9. Tomáš Karabela – stížnost na „Události“ z 28.4.04 č.j. 225 
10. Zora Šmolková – stížnost na porušení Kodexu, upoutávka na pořad „Na stopě“ po 

Večerníčku 
č.j. 226 

11. Petr Štýbr (Bussmark s.r.o.) – nabídka zajištění prodeje budovy „EKO“ č.j. 227 
12. Milan Šmerda – stížnost na pořad „Události“ z 24.4.04 č.j. 229 

 
 
 
 
 


