
Zápis z 1. jednání Rady České televize dne 12. 1.  2005 
 
Přítomni: B. Fanta, D. Dvořák, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena, 
J. Šilerová, P. Uhl  a J. Voráč 
Omluveni:  M. Badal, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, Z. Šámal 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2004 
• Rozpočet ČT na rok 2005 
• Plán činnosti Rady ČT na I.čtvrtletí 2005 
 Podněty a stížnosti 
 Různé  
 Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 01/01/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 02/01/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Voráč a B. Fanta a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 03/01/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (11:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2004 
Usnesení č. 04/01/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o přípravě návrhu struktury 
Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2004.  
Rada po projednání schvaluje návrh struktury Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 
2004 se zapracováním námětů vzešlých z rozpravy na jednání rady (viz příloha č. 3). Rada žádá 
pracovní skupinu, aby v součinnosti s generálním ředitelem předložila v termínu do 28. 2. 2005 1. 
kompletní verzi Výroční zprávy radě k projednání.  (10:0:0) 
 

5) Rozpočet ČT na rok 2005 
Usnesení č. 05/01/05: Rada po projednání v DK schvaluje v souladu s § 8 odst. 1b) zákona č. 
483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtu ČT na rok 2005 s plánovanými 
výnosy a náklady v celkové výši 4.593.040 tis. Kč takto: 
A) Náklady        4.593.040 tis Kč 
 z toho: 
  osobní náklady (mzdy + zák. pojištění)   1.074.060 tis Kč 
  odpisy   

- dlouhodobý majetek                                 377.000 tis Kč 
- ocenitelná práva                                      191.700 tis Kč 

  výrobní úkol           1.219.000 tis Kč 
  náklady režijní a obslužných útvarů  1.731.280 tis Kč 
 
B) Výnosy 4.593.040 tis Kč 
 z toho: 
  televizní poplatky    2.905.580 tis Kč 
  reklama           986.314 tis Kč 
  ostatní            701.146 tis Kč 



C) Investice  
                  - dlouhodobý majetek                                          400.000 tis Kč 
                  - ocenitelná práva                                               229.700 tis Kč 
 
D) Hospodářský výsledek                                                                0 tis Kč 
 
Rada konstatuje, že rozpočet ČT na rok 2005 nepředjímá ve výnosové i nákladové části žádné 
legislativní změny.  
Rada dále konstatuje, že rozpočet ČT na rok 2005 předpokládá zásadní zvýšení podílu televizních 
studií Brno a Ostrava na celoplošném vysílání ČT.  
Rada současně konstatuje, že vyrovnaný rozpočet ČT na rok 2005 neumožňuje vytvoření rezerv ke 
krytí mimořádných a nepředvídaných vlivů. 
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby zvážil zahajování všech nových investičních akcí, 
s ohledem na aktuální stav cash-flow. 
Rada žádá generálního ředitele, aby předložil stručnou specifikaci hlavních cílů a úkolů ČT v roce 
2005. V termínu do 10.2.2005. 
Rada žádá generálního ředitele, aby v případě změny legislativy výnosů ČT předložil příslušný 
návrh změny rozpočtu na rok 2005. 
Rada žádá generálního ředitele, aby předložil plán čerpání rozpočtu na 1. čtvrtletí 2005 do 
10.2.2005, na následující čtvrtletí pak vždy nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího začátku 
čtvrtletí. (11:0:0) 
Usnesení č. 06/01/05: Rada konstatuje, že vyrovnaného rozpočtu bylo dosaženo i za cenu trvale 
klesajícího objemu prostředků na výrobu a nákup nových pořadů (oproti roku 2004 je tato část 
rozpočtu nižší o cca 86 mil. Kč).  
Tento stav ohrožuje budoucí kvalitu a rozsah plnění úkolů veřejné služby, které vyplývají ze 
zákona o ČT. (10:0:1) 
Usnesení č. 07/01/05: Rada oceňuje práci všech, kteří se podíleli na vypracování rozpočtu. 
Schválený rozpočet umožňuje plnění zákonných povinností ČT v roce 2005. (11:0:0) 
Usnesení č. 08/01/05: Rada ČT po podrobném projednání schválila rozpočet ČT na rok 2005. 
Tento rozpočet je vyrovnaný, pokrývá zákonné povinnosti ČT a zachovává současný rozsah 
výroby programů a vysílání. Dne 10. 1. 2005 uzavřelo vedení ČT s nezávislou odborovou 
organizací ČT kolektivní smlouvu, podle níž v roce 2005 porostou mzdy o 3 procenta. Rada 
oceňuje odpovědný přístup vedení a nezávislé odborové organizace, který vedl k rychlému 
uzavření kolektivní smlouvy na roky 2005 a 2006. Právě hospodárnost při využívání finančních 
prostředků, jejichž výše se od roku 1998 nezměnila, vedla dnes Radu ČT, že schválila návrh 
rozpočtu na rok 2005, předložený generálním ředitelem ČT.  
Rada je přesvědčena, že případné zvýšení koncesionářských poplatků využije ČT efektivně a 
hospodárně. (7:1:3) toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 09/01/05: Rada po podrobném projednávání schválila rozpočet ČT na rok 2005. Tento 
rozpočet je po několika letech vyrovnaný. Pokrývá zákonné povinnosti ČT a zachovává současný 
rozsah výroby programu a vysílání. 
Dne 10.1.2005 uzavřelo vedení ČT s nezávislou odborovou organizací ČT kolektivní smlouvu na 
roky 2005 a 2006, podle níž v roce 2005 porostou mzdy o 3 procenta. Svědčí to o podpoře 
zaměstnanců současnému vedení ČT. Tato podpora a zcela neobvyklá rychlost uzavření kolektivní 
smlouvy je pro Radu ČT dalším důkazem, že ČT je řízena odpovědně a efektivně a že zvýšených 
koncesionářských poplatků bude využito hospodárně. Právě hospodárnost při využívání 
finančních prostředků, jejichž výše se od roku 1998 nezměnila, vedla dnes Radu ČT, že schválila 
návrh rozpočtu na rok 2005, předložený generálním ředitelem ČT.  
Rada ČT je přesvědčena, že nezvýší-li Poslanecká sněmovna koncesionářské poplatky, omezí se 
tím rozvoj ČT, znesnadní se digitalizace vysílání a povede to k omezení výroby nových pořadů. 
(8:0:3) 
 

6) Plán činnost Rady ČT na I. čtvrtletí 2005 
Usnesení č. 10/01/05: Rada bere na vědomí informace předsedy o plánu činnosti rady na 1. 
čtvrtletí 2005 (viz příloha č. 4). (11:0:0) 



Usnesení č. 11/01/05: Rada pověřuje L. Milera a Z. Hůlovou přípravou záměru semináře na téma 
Kultura a umění v ČT. (11:0:0) 
 

7) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 12/01/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené J. Voráče, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (11:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 

 
8) Různé 

a) P. Uhl informoval Radu ČT, že byl jmenován ve spolupráci ČT s NROS do rady v projektu 
Pomozte dětem, kde nebude působit jako člen Rady ČT. 

b) Usnesení č. 13/01/05: Rada České televize vyslovuje uznání všem pracovníkům zpravodajství 
ČT, kteří zajišťují kvalitní aktuální informace a reportáže z oblasti jihovýchodní Asie, která 
byla koncem minulého roku postižena zemětřesením a jeho katastrofálními následky. (11:0:0) 

c) Dne 26.1.2005 od 10.00 hod se v Café Restaurantu na Kavčích horách uskuteční seminář na 
téma Činnost redakce zpravodajství. 

d) Předběžný program 2. jednání rady v roce 2005, které se uskuteční 26. 1. 2005 od 13.00 hod 
v Café Restaurantu na Kavčích horách: 

• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Záměr zřízení zpravodajského kanálu (J. Mrzena, B. Fanta, J. Voráč) 
• Plnění opatření v TS Brno – plnění usnesení č. 274/19/04 (J. Mrzena, B. Fanta, M. 

Horálek,L. Kozák) 
• Podíl regionálních studií na celoplošném vysílání (J. Mrzena, J. Janeček) 
• Personální záležitosti (J. Mrzena, J. Janeček) 
• 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 
3) Struktura Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2004 
4) Plán činnosti Rady ČT na I. čtvrtletí roku 2005  
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: B. Fanta a J. Voráč 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 12.1. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 12. 1. 2005 

419 7.10.2004 J.Duchoslav 
stížnost na reportáže 
V.Weinera 2.12.2004 16.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

438 20.10.2004 V.Macek 
stížnost na pořad 
"Letem světem" 2.12.2004 21.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

439 20.10.2004 J.Dvořák 

stížnost na 
zpravodajství  
- doplňovací volby do 
Senátu 2.12.2004 16.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

440 21.10.2004 J.Říha 

žádost o prověření 
divácké 
ankety v pořadu 
"Události, 
komentáře" z 
13.10.2004 2.12.2004 16.12.2004  vyřízeno GŘ 

441 22.10.2004 H.Padevětová 

stížnost na pořad 
"Letem 
světem" 2.12.2004 21.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

443 26.10.2004 M.Vladyka 

stížnost na pořad 
"Letem  
světem" 2.12.2004 21.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

444 26.10.2004 J.Bernatiková 

stížnost na pořad 
"Letem 
světem" 2.12.2004 21.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

445 1.11.2004 M.Šváb 

stížnost na pořad 
"Dobré  
ráno s ČT" 2.12.2004 21.12.2004 vyřízeno GŘ 

446 1.11.2004 I.Žďárská 

stížnost na pořad 
"Dobré  
ráno s ČT" 2.12.2004 21.12.2004 vyřízeno GŘ 

450 2.11.2004 O.Humeniuk 

stížnost na nevyřízení 
dopisu GŘ z 21.8.04, 
pořad 
"Klekánice" 2.12.2004 21.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

451 2.11.2004 M.Hoss Czech link 2.12.2004 16.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

455 3.11.2004 M.Zikmund 

stížnost na 
programovou  
skladbu dne 
3.11.2004 2.12.2004 21.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

457 8.11.2004 J.Fibinger 

stížnost na pořad 
"Letem  
světem" 2.12.2004 21.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

458 10.11.2004 A.Benda 

stížnost na pořad 
"Večer 
písní K.Kryla pro 
český národ" ze 
7.11.2004 2.12.2004 16.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

459 11.11.2004 S.Hošek 
stížnost na pořad 
"Islám-      2.12.2004 16.12.2004 odpověď dle návrhu GŘ 



ohnisko války" 

461 12.11.2004 M.Čejková, J.Ruml 

převedení 
dramaturgie a 
produkce 
náboženských 
pořadů do TS Brno 2.12.2004 16.12.2004 vyřízeno GŘ 

476 2.12.2004 ARAS 

stížnost na střet 
zájmů-vysílání seriálu 
"Ledová aréna"     odpověď dle návrhu rady 

477 2.12.2004 J.Valášek 

stížnost na řešení 
stížnosti Z.Schwarze 
na pořad "Reportéři 
ČT" (č.j. 424)     odpověď dle návrhu rady 

478 3.12.2004 J.Šenekl 
poznámka k pořadu 
"Největší Čech"     GŘ k vyřízení 

479 6.12.2004 J.S. Foltýn 
pochvala na pořad 
"Noc s Andělem"     odpověď dle návrhu rady 

480 8.12.2004 M.Tomášek 
stížnost na 
zpravodajství ČT     GŘ k vyřízení 

481 8.12.2004 G. Albert 
stížnost na pořad "Za 
zdí" z 29.11.2004     odpověď dle návrhu rady 

482 8.12.2004 E. Vlček 

stížnost na počet 
zpravodajců a 
moderátorů v 
Událostech a 
Večernících     GŘ k vyřízení 

483 8.12.2004 Koláček 
stížnost na pořad 
"Přízraky mezi námi"     GŘ k vyřízení 

                                                      Stížnosti předané GŘ k vyjádření    

6 20.12.2004 J.Hanuš  stížnost na GŘ 13.1.2005     
 



 
Příloha č. 2 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 15. 12. 2004 DO 12.1. 2005 
 

1. M. Hartl – připomínky k ČT č.j. 2 
2. Martin Mejstřík (Senát ČT) – postoupení stížnosti J.Koláčka č.j. 483 č.j. 3 
3. Advokátní kancelář Beneš, Coufalová – postoupení stížnosti Ivana Kočárníka na 

pořad „Můj přítel vrah“ z 20.9.2004, pořad „Události“ z 21.9.2004 a pořad 
„Události,komentáře“ z 21.9.2004 

č.j. 4 

4. Milan Neubert (Společnost pro evropský dialog) – stížnost na neplnění veřejné 
služby 

č.j. 5 

5. Josef Hanuš (Asociace českých kameramanů) – stížnost na GŘ č.j. 6 
6. Miroslav Zikmund – stížnost na vysílací schéma č.j. 7 
7. Martin Holla – připomínka ke zpravodajství  č.j. 8 
8. Ivan Březina – stížnost na pořad „Hádání o přírodě“ z 5.10.2003 a „Nedej se“ 

z 16.11.2004 
č.j. 9 

9. Martina Vančáková – stížnost na záběry z indonézské katastrofy v době vysílání pro 
děti 

č.j. 10 

10. Karel Pavlů – stížnost na pořad „Sama doma“  č.j. 11 
11. Michal Račok  (advokát) – postoupení stížnosti spol. FYTOZ na pořad „Fakta“ 

z 21.7.2003 
č.j. 12 

12. Vladimír Šaur – stížnost na  pořad „Ta naše povaha česká“ z 3.1.2005 č.j. 13 
13. Petr Štěpánek – stížnost na reklamní klip Greenpeace č.j. 14 
14. Jiří Černý – stížnost na pořad „Vánoce se Dádou“ č.j. 15 
15. Vladimír Sáňka (Islámská nadace) – stížnost na film „Krvavá volba“ z 18.12.2004 č.j. 16 
16. Josef Sohor – stížnost na pořad „Ta naše povaha česká“ z 3.1.2004 č.j. 17 

 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 3 

 

Výroční zpráva o činnosti České televize  roce 2004 
 
 
1. Úvod 
 
1.1. O struktuře výroční zprávy 
1.2. Česká televize a česká mediální krajina v roce 2004 
1.3. Česká televize jako instituce v roce 2004 
1.4. Změny právního rámce působení České televize v roce 2004 

1.4.1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

 
2. Činnost České televize 
2.1.Kalendárium  
2.2. Služba České televize veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů 

2.2.1. Obraz vysílání České televize v roce 2004 
2.2.2. Pořady a služby, poskytované na základě zvláštních ustanovení zákona  
2.2.3. Podstatné programové změny ve vysílání České televize v roce 2003 

2.3. Česká televize na internetu 
2.4. Česká televize a její účast v soudních sporech v roce 2004 
2.5. Principy hospodaření České televize v roce 2004 
2.6. Příprava přechodu České televize na pozemní digitální televizní vysílání v systému DVB-

T – kroky, učiněné v roce 2004 
 
3. Hlavní závěry Rady České televize o činnosti České televize v roce 2004 
3.1. Činnost České televize v roce 2004 z pohledu zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, v platném znění. 
3.2. Činnost České televize v roce 2004 z pohledu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění. 
 
4. Vlastní činnost Rady České televize v roce 2004 
4.1. Složení a činnost Rady České televize v roce 2004 

4.1.1. Členové Rady České televize v roce 2004 
4.1.2. Sekretariát Rady České televize v roce 2004 
4.1.3. Jednání Rady České televize v roce 2004 
4.1.4. Agenda Rady České televize v roce 2004 

4.1.4.1. Stížnosti 
4.1.4.2.  Personální záležitosti 
4.1.4.3.  Majetkové záležitosti 
4.1.4.4. Hospodaření ČT 
4.1.4.5. Kodex ČT 

4.2. Složení a činnost Dozorčí komise v roce 2004 
 
5. Přílohy 



Příloha č. 4 
 
Plán činnosti Rady ČT na 1. čtvrtletí roku 2005 - Důvodová zpráva 
 
 
- 26. 1. 2005 - 10. 00 - Seminář  "Činnost útvaru zpravodajství ČT" 
  - 13. 00 - Jednání RČT 
 
- 9. 2. 2005 - 10. 00 - Seminář  "Činnost obchodního útvaru ČT" 
  - 13. 00 - Jednání RČT 
 
- 23. 2. 2005 - 10. 00 - Seminář  "Grafika ČT" 
  - 14. 00 - Jednání RČT 
 
- 9. 3. 2005 - 10. 00 - Seminář 
  - 13. 00 - Jednání RČT 
 
- 23. 3. 2005 - 10. 00 - Seminář 
  - 13. 00 - Jednání RČT 
 
Témata semináře "Činnost útvaru zpravodajství ČT" vycházejí z na radě dlouhodobě diskutovaných 
otázek ohledně personální práce v redakcích zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu, ohledně 
procesu vzdělávání zaměstnanců útvaru v rovině odborné i jazykové, ohledně vytíženosti a aktuálně 
nových formátů. Zásadní součástí semináře bude i podrobná informace o přípravě experimentálního 
zpravodajského kanálu ČT.  
Témata semináře "Činnost obchodního útvaru ČT" vycházejí též z otázek diskutovaných na radě, resp. 
považuji za vhodné, abychom dostali aktuální informace o činnosti tohoto útvaru ( nově koncipován 
funguje prakticky 1 rok ). Konkrétně jde o činnost telexportu, zásady koprodukce ČT, podpora výroby 
českých filmů, mediální partnerství, teleshopping, sponzoring a reklama, vnější komunikace - vše v 
roce 2005. 
Seminář "Grafika ČT" byl naplánován příslušným usnesením rady a na jeho přípravě se podílejí 
místopředseda rady B. Fanta a J. Prokeš.  
Březnové semináře připravuji v alternativách. První počítá s tím, že rada v průběhu ledna obdrží 
dlouhodobé plány strategického rozvoje ČT. S ohledem na znění zákona o ČT takové plány rada 
schvaluje. Před schválením musí proběhnout proces komunikace mezi radou a vedením ČT. Tento 
proces bude mít rovinu veřejnou (jednání rady), kdy stanoviska a požadavky rady budou 
specifikovány zejména na základě návrhů příslušných pracovních skupin, a rovinu neveřejnou, 
informační, kdy v rámci semináře bude rada seznámena s podrobnosti nad rámec příslušných 
písemných podkladů vypracovaných v ČT.  Druhá alternativa počítá s konkrétními tématy, které se 
týkají programového schématu ČT, útvarů výroby a techniky ČT, případně technologických investic v 
roce 2005. 
Program jednání RČT bude předběžně navrhován tak jako doposud, pozvánky a konkrétní program 
bude zabezpečen dle našeho jednacího řádu. Pokud se nestane nic mimořádného další "pracovní dny" 
rady v měsíci dubnu a květnu budou 6. 4., 20. 4., 4. 5. a 18. 5. 
 
 
 
 
 
 

 


