
Zápis z 18. jednání Rady České televize dne 22. 9. 2004 
 
Přítomni: D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena,  
A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  M. Badal, J. Prokeš, J. Presl 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, V. Vocetková, R. Popp, V. Myslík 
 
Program jednání:   

 Zahájení, volba návrhové komise 
 Etický panel 
 Správní a soudní řízení   
 Organizační řád 
 Ekonomické záležitosti   - nájemní smlouva s T-mobile 
 Odměna generálnímu řediteli 
 Podněty a stížnosti 
 Různé  
 Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 255/18/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 256/18/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení A. Svobodová a M. Horálek a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 257/18/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Etický panel 
Usnesení č. 258/18/04: Rada v souladu s Kodexem České televize žádá Etický panel v souladu 
s článkem 6.1. jeho Jednacího řádu o usnesení k následujícím tématům, souvisejících 
s uplatňováním Kodexu: 
 
- vyváženost a nestrannost (nepodjatost) jako zákonná povinnost České televize, způsoby jejího 

posuzování; 
- způsob, kterým ČT hovoří ve vysílání sama o sobě  (např. reportáž k zákonu o rozhlasových a 

televizních poplatcích po projednání návrhu zákona v senátu, ČT 1, Události, komentáře 
24.6.2004) 

- hodnotící prvky ve zpravodajství ČT, předkládané zpravodaji a moderátory.  
(11:0:1) 
 

5) Správní a soudní řízení 
Usnesení č. 259/18/04: Rada bere na vědomí informace o soudních a správních řízeních v průběhu 
I. pololetí 2004. Rada žádá generálního ředitele, aby ji informoval o opatřeních, která byla 
vyvozena u jednotlivých případů, při nichž ČT vznikla škoda (Rpo/45/04 – překročení hodinového 
limitu reklamy dne 2.2.2004). (12:0:0) 
 
Usnesení č. 260/18/04: Rada konstatuje, že v průběhu I. pololetí 2004 výrazně stoupl počet 
„upozornění na porušení zákona – bez sankce“ vydaných Radou pro rozhlasové a televizní 
vysílání. Rada žádá generálního ředitele, aby ji informoval o systémovém přístupu ČT 
k uvedeným správním rozhodnutím a opatřeních, která z nich ČT vyvozuje. (12:0:0) 

 



6) Organizační řád 
Usnesení č. 261/18/04: Rada bere na vědomí Změnu Organizačního řádu ČT, vydanou 
rozhodnutím generálního ředitele č. 40 , platnou od 1.10.2004. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 262/18/04: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném 
znění a platným Statutem ČT vzala na vědomí informaci generálního ředitele o rezignaci Petra 
Erbena na funkci ředitele výroby a techniky. (12:0:0) 
Rada v této souvislosti vyjadřuje Petru Erbenovi poděkování za jeho práci v České televizi a přeje 
mu úspěch v jeho další činnosti. 
 
Usnesení č. 263/18/04: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném 
znění a platným Statutem ČT projednala na návrh generálního ředitele jmenování Ing. Rudolfa 
Poppa ředitelem techniky ČT. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 264/18/04: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném 
znění a platným Statutem ČT projednala na návrh generálního ředitele pověření MgA. Václava 
Myslíka výkonem funkce ředitele výroby ČT. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 265/18/04: Rada žádá generálního ředitele, aby ji informoval o způsobu a termínu 
jmenování ředitele  výroby ČT  do 31.12.2004. (12:0:0) 
 

7) Ekonomické záležitosti  - nájemní smlouva s  T-mobile 
Usnesení č. 266/18/04: Rada v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu s T-Mobile Czech 
Republic a.s. (č. 577-1-DO-70 ze dne 15.3.2004) na pronájem části střešních prostor v objektu 
Zpravodajství ČT. 
Jedná se o rozšíření některých střešních prostor pro umístění dalších anténních nosičů. Tento 
dodatek zvyšuje o 30% částku nájemného.  (10:0:0) 

 
8) Odměna generálnímu řediteli České televize 

Usnesení č. 267/18/04: Rada v souladu s § 8 odst. 1 písm. j) zákona o České televizi rozhodla, že 
generálnímu řediteli J. Janečkovi přísluší mimořádná jednorázová odměna ve výši dvojnásobku 
průměrného měsíčního příjmu dosaženého v období I. – VI. 2004, která mu bude vyplacena jako 
součást mzdy splatné v měsíci říjnu. Tato odměna je přidělena s ohledem na výrazně lepší 
hospodářské výsledky v 1. pololetí 2004. Ustanovení manažerské smlouvy generálního ředitele 
nejsou tímto usnesením dotčena. (11:0:0) 

 
9) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 268/18/04: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené J. Voráčem, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). 
(10:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

10) Různé 
a) 30.9.2004 se uskuteční schůze Výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu, kde 

se bude projednávat Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2003. 
b) Rada oceňuje, že Česká televize obdržela 22.9.2004 mezinárodní Cenu za variabilitu 

zpravodajství. 
c) Rada vyslechla informace P. Uhla o Projektu mezinárodního televizního kanálu „Wyszehrad“. 
d) Dne 6. 10. 2004 se od 10.00 – 12.00 hod. uskuteční seminář na téma Program ČT. 
e) Předběžný program 19. jednání rady, které se uskuteční 6. 10. 2004 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách: 
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Změna rozpočtu ČT (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 



• Plnění opatření v TS Brno – plnění usnesení č. 155/11/04 (J. Mrzena, B. Fanta, M. 
Horálek) 

• Zpravodajství o regionech – plnění usnesení č. 242/16/04 (M. Badal, A. Svobodová, D. 
Dvořák) 

• Podněty a stížnosti (P. Uhl, J. Voráč,  Z. Hůlová) 
• 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 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: A. Svobodová a M. Horálek 
 
 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 22. 9. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 22. 9. 2004 

335 28.7.2004 T.Karabela 
stížnost na polského 
zpravodajce Karase 25.8.2004 15.9.2004 odpověď dle návrhu rady 

336 30.7.2004 J.Talíř 
dopis J.Kopičky 
zaplacení tv poplatků 25.8.2004 15.9.2004 odpověď dle návrhu rady 

340 4.8.2004 P. Macháček 
stížnost na "Události" ze 
17.7.2004 25.8.2004 15.9.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

342 9.8.2004 V. Hendrych 
podnět k šetření k dopisu z 
19.3.2004 25.8.2004 15.9.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

368 31.8.2004 V. Hendrych stížnost na tajemníka rady     odpověď dle nárhu rady 

378 8.9.2004 O.Malina 
dokumentární filmy o 
J.Kajínkovi     odpověď dle návrhu rady 

380 8.9.2004 A.Kolářová neplacení TV poplatků     GŘ k vyřízení 
398 21.9.2004 I.Malinová pořad "Velký vůz"     GŘ k vyřízení 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

353 12.8.2004 M.Oros 
ultralehké létaní ve 
zpravodajství ČT 8.9.2004     

355 16.8.2004 V.Pösinger 
stížnost na pořad "Game 
Page" z 21.6.04 8.9.2004     

358 19.8.2004 K.Hrudička 
vyjádření k pořadu  
"Jakou řečí mluví Pánbůh" 8.9.2004     

360 20.8.2004 R. Štědroň 
stížnost na diskriminaci 
neparlamentních pol.stran 8.9.2004     

366 25.8.2004 M.Hálek 
stížnot na "Události" z  
22.7.04 8.9.2004     

376 6.9.2004 M.Šimonovský 
stížnot na pořad "Reportéři 
ČT" Z 30.8.2004 22.9.2004     

 



 
Příloha č. 2 
 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 8. 9. DO 22. 9. 2004 
 

1. Milan Vojta (SNAPO) – stížnost na hudební podkresy č.j. 391 
2. Jiří Aster, Lubomír Fojtů, Jan Horák – stížnost na pořad „Reportéři ČT“ z 30.8.04 č.j. 392 
3. Jan Šinágl – stížnost na zpravodajství dne 4.9.2004 č.j. 393 
4. Hana Pohanová – stížnost na zpravodajství  z 5.6.2004 a 9.6.2004 č.j. 394 

k č.j. 301 
5. Josef Švéda – stížnost na I. Racka č.j. 395 
6. Jožka Husek – připomínky k vysílání, hudební podkresy č.j. 396 
7. Renata Tomanová – střet zájmů č.j. 397 
8. Irina Malinová – magazín „Velký vůz“ č.j. 398 
9. RRTV, Petr Jílek – stížnost na zkreslené informace o soudu s Miladou Horákovou č.j. 399 

 
 


