
Zápis z 20. jednání Rady České televize dne 3. 11. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák,  
J. Mrzena, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  L. Miler 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák, V. Vocetková, Z. Šámal, P. Hanuš 
 
Program jednání:   

 Zahájení, volba návrhové komise 
 Plnění rozpočtu ČT za období I. – IX. 2004  
 Rozpočet ČT na rok 2005  
 Rozpočet Rady ČT - rok 2005, plnění I. – IX. 2004   
 Člověk v tísni  
 Kodex ČT  
 Správní a soudní řízení 
 Digitalizace  
 Podněty a stížnosti 
 Různé  
 Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 279/20/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 280/20/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení  Z. Hůlová a E. Kohák a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 281/20/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (13:0:0) 
 

4) Plnění rozpočtu ČT za období I. – IX. 2004 
Usnesení č. 282/20/04: Rada vyslechla informace o plnění vybraných ukazatelů rozpočtu a plánu 
za období I. – IX. 2004. 
Rada po projednání v DK konstatuje, že hospodaření ČT do září 2004 bylo ziskové. Výše 
kladného hospodářského výsledku dosáhla částky 262.188 tis Kč. Plán na toto období 
předpokládal ztrátu ve výši 46.872 tis. Kč. Uvedený hospodářský výsledek byl dosažen v důsledku 
překročení plánovaných výnosů o 61.416 tis. Kč (plnění rozpočtu na 101,8 %)a úspory nákladů 
v částce 247.644 tis. Kč (plnění rozpočtu na 92,7 %). Ve výše uvedených položkách je vyloučen 
vliv cenných papírů.  
 
Na zvýšení výnosů se podílely: 
• výnosy z vysílání reklamy 
• výnosy z prodeje služeb z podnikatelské činnosti   
• výnosy z televizních poplatků 
• výnosy z prodeje práv v tuzemsku a v zahraničí 
• výnosy z vysílání sponzorovaných pořadů 
• vysílání teleshoppingu 
 
Úspory v nákladech byly ovlivněny zejména: 
• nižšími náklady na služby při výrobě pořadů  
• nižšími náklady na DPH bez nároku na odpočet 



• nižšími náklady na autorské honoráře 
• nižšími náklady na opravy a udržování 

 
Investiční výdaje za sledované období činily 150.933 tis. Kč, tj. 56,5% plánu.   
Rada konstatuje, že průměrný evidenční počet zaměstnanců ČT byl v období I.- IX.  2004 byl 
oproti plánovanému počtu o 28,5  osob nižší, tedy 2590 osob.  
Osobní náklady byly vynaloženy ve výši 751.928 tis. Kč, což je o 10.272 tis. Kč méně oproti 
plánu. Výše uvedené hodnocení je uvedeno bez změny metody účtování. Důvodem je zajištění 
srovnatelnosti s plánem, který byl sestaven bez tohoto vlivu. 
 
Rada konstatuje, že hospodaření ČT ve sledovaném období vykazuje trvalý pozitivní posun ve 
všech významných položkách ve srovnání s plánovanými výnosy a náklady.  Pozitivní výsledek 
byl dosažen i v oblasti významného snížení pohledávek.  
 (13:0:0) 
 

5) Rozpočet ČT na rok 2005 
Usnesení č. 283/20/04: Rada bere na vědomí informace GŘ o přípravě rozpočtu ČT na rok 2005.  
Rada žádá GŘ, aby rozpočet na rok 2005 byl sestavován jako vyrovnaný.  
Rada současně žádá GŘ, aby ve výnosech  byly kalkulovány příjmy ve výši, která odpovídá platné 
legislativě. (13:0:0) 

 
6) Rozpočet Rady ČT - rok 2005, plnění I. – IX. 2004  

Usnesení č. 284/20/04: Rada schvaluje svůj rozpočet na rok 2005 v předloženém znění. (14:0:0) 
Usnesení č. 285/20/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o hospodaření Rady ČT za 
období I. - IX. 2004. (14:0:0) 
 

7) Člověk v tísni 
Usnesení č. 286/20/04: Rada vyslechla informace předsedy DK L. Kozáka o šetření ve věci plnění 
usnesení č. 195/13/04. Rada žádá GŘ, aby zabezpečil aplikaci závěrů šetření DK v termínu do 
30.11.2004. Rada současně žádá DK, aby jí následně informovala o plnění tohoto usnesení.  
(14:0:0) 

 
8) Kodex ČT 

Usnesení č. 287/20/04: Rada bere na vědomí průběžnou zprávu GŘ o uplatňování Kodexu ČT za 
III. čtvrtletí 2004. (14:0:0) 
 

9) Správní a soudní řízení 
Usnesení č. 288/20/04: 30. září 2004 obdržela rada informační materiál, týkající se usnesení rady 
č. 138/10/04, 242/16/04, 259/18/04 a 260/18/04 zpracovaný JUDr. V. Vocetkovou, vedoucí 
právního útvaru ČT. Rada na základě předloženého materiálu bere na vědomí informace GŘ o 
součinnosti právního útvaru ČT a útvaru zpravodajství ve věci správních řízení s ČT. Rada 
současně bere na vědomí informaci o opatřeních vyvozených v případě Rpo/45/04 – překročení 
hodinového limitu reklamy dne 2.2.2004.  
Rada konstatuje, že předmětný materiál neobsahuje informace o systémovém přístupu ČT k 
„upozornění na porušení zákona“ vydaných Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada v této 
souvislosti trvá na naplnění svého usnesení č. 260/18/04 a žádá GŘ, aby jí příslušné informace 
předal v termínu do 23.11.2004. (14:0:0) 

 
10) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 289/20/04: 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). 
(14:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

11) Digitalizace 



Usnesení č. 290/20/04: Rada bere na vědomí informace o stavu přípravy digitálního vysílání 
v ČT. (10:0:0) 

 
12) Různé 

a) Usnesení č. 291/20/04: Rada bere na vědomí informace předsedy o výjezdním zasedání v TS 
Ostrava. (10:0:0) 
Usnesení č. 292/20/04:Rada konstatuje, že obdržela v souladu se svým usnesením č. 
252/17/04 informace o vysílání TS Brno a TS Ostrava na celostátních okruzích ve 2. pololetí 
roku 2004 a záměr na rok 2005. Rada bere na vědomí, že v období leden – srpen 2004 
dosahoval podíl vysílání televizních studií na celostátních okruzích ČT  průměrně 10,5% (rok 
2003 10,2%) s předpokládaným nárůstem na období září – prosinec 2004 v průměru 13,1%. 
Rada se k tomuto tématu vrátí v rámci přípravy rozpočtu ČT na rok 2005. (10:0:0)   

b) Rada obdržela materiál, týkající se usnesení č. 274/19/04 (Vyřazovací a škodní protokoly 
likvidační a škodní komise TS Brno – doplnění Zprávy o systémových opatřeních ve skladech 
výpravných prostředků TS Brno). Tento materiál je k dispozici k nahlédnutí všem členům na 
sekretariátu rady a bude použit pro jednání DK. 

c) Ve dnech 23. a 24.11. 2004 se uskuteční výjezdní seminář pro členy Rady ČT v TS Brno. 
d) Předběžný program 21. jednání rady, které se uskuteční 1. 12. 2004 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách: 
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Změna rozpočtu ČT na rok 2004 (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 
• Majetkové záležitosti  - prodej EKO (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček)  

       - záměr prodeje rekreačních zařízení ČT (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 
• Zpráva o počtu a typologii stížností z jednotlivých útvarů uvnitř ČT – plnění usnesení č. 

138/10/04 (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: Z. Hůlová a E. Kohák 
 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 3.11. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum doručení 

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 3. 11. 2004 

376 6.9.2004 M.Šimonovský 
stížnot na pořad "Reportéři 
ČT" z 30.8.2004 22.9.2004 15.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

392 10.9.2004 
J.Aster, L.Fojtů, 
 J. Horák 

stížnost na pořad "Reportéři 
ČT" z 30.8.2004 22.9.2004 13.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

393 10.9.2004 J.Šinágl 
stížnost na zpravodajství 
z 4.9.04 7.10.2004 27.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

394 10.9.2004 H.Pohanová 
stížnost na zpravodajství 
ČT z 5.6. a 9.6.2004 7.10.2004 27.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

399 21.9.2004 P.Jílek 

stížnost na zkreslené  
informace o soudu s  
Miladou Horákovou 7.10.2004 27.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

409 27.9.2004 J.Koucký 

stížnost na nevysílání 
příspěvku v pořadu "Černé 
ovce"     GŘ k vyřízení 

412 1.10.2004 M.Klvac zrušená repríza AZ kvízu     GŘ k vyřízení 
427 18.10.2004 P.Stejskal nevhodný pořad pro děti     GŘ k vyřízení 

430 18.10.2004 V.Hendrych 
stížnost na obsah dopisu 
RČT č.j. 342     

odpověď dle návrhu 
rady 

353 12.8.2004 M.Oros 
ultralehké létaní ve 
zpravodajství ČT 8.9.2004 12.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

360 20.8.2004 R. Štědroň 
stížnost na diskriminaci 
neparlamentních pol.stran 8.9.2004 12.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

366 25.8.2004 M.Hálek 
stížnot na "Události" z  
22.7.04 8.9.2004 12.10.2004 

odpověď dle návrhu 
GŘ 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

409 27.9.2004 J.Koucký 
vysílání příspěvku v přadu 
"Černé ovce" 7.10.2004     

411 23.9.2004 M.Prachař 
stížnost na pořad "Černé  
ovce" z  21.9.04 7.10.2004     

413 1.10.2004 P.Weiss 

stížnost na zpravodajství 
ČT týkající se Blízkého 
východu 7.10.2004     

424 13.10.2004 Z.Schwarz 

náprava v redakci aktuální 
publicistiky, stížnost na 
pořad "Reportéři ČT" 26.10.2004     

 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 18. 10. DO 3.11. 2004 
 

1. RRTV – Jan Duchoslav – stížnost na reportáže V.Weinera v pořadech 
„Večerník z Čech“ a  „Události“ z 24.3. a 30.4.2004 

č.j. 419 

2. Petr Pihera – rozšíření počtu hokejových utkání č.j. 437 
3. Viktor Macek – stížnost na pořad „Letem světem“ č.j. 438 
4. Jan Dvořák – stížnost na zpravodajství ČT – doplňovací volby do Senátu 

PČR 
č.j. 439 

5. Jiří Říha – žádost o prověření věrohodnosti divácké ankety v pořadu 
„Události,komentáře“ z 13.10.2004 

č.j. 440 

6. Hana Padevětová – stížnost na pořad „Letem světem“ č.j. 441 
7. Václav Procházka – informace o nákupu obrněných vozidel č.j. 442 
8. Miroslav Vladyka – stížnost na pořad „Letem světem“ z 11.10.2004 č.j. 443 
9. Jarka Bernatiková –stížnost na pořad „Letem světem“ č.j. 444 

10. Martin Šváb – stížnost na pořad „Dobré ráno s ČT“ č.j. 445 
11. Ilona Žďárská – stížnost pořad „Dobré ráno s ČT“ č.j. 446 
12. Oldřich Humeniuk – stížnost na nevyřízení dopisu GŘ ze dne 21.8.04, 

pořad „Klekánice“ 
č.j. 450 

13. Milan Hoss – Czech link č.j. 451 
 
 
 
 


