
Zápis z 2. jednání Rady České televize dne 26. 1.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, B. Fanta, D. Dvořák, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Prokeš, J. Presl, J. Šilerová, P. Uhl  a J. Voráč 
Omluveni:  A. Svobodová 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, Z. Šámal, V. Myslík, E. Vrtišková, I. Racek, M. Kleis 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Činnost Dozorčí komise Rady ČT 
• Záměr zřízení zpravodajského kanálu  
• Plnění opatření v TS Brno – plnění usnesení č. 274/19/04  
• Podíl regionálních studií na celoplošném vysílání  
• Personální záležitosti  
• Podněty a stížnosti 
 Různé  
 Schválení usnesení,  závěr 

 
 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 14/02/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 15/02/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová a E. Kohák a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (12:0:2) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 16/02/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení ze zápisů 
z jednání rady. (14:0:0) 
 

4) Činnost Dozorčí komise Rady České televize 
Usnesení č. 17/02/05: Rada bere na vědomí zápisy z jednání Dozorčí komise Rady České televize 
č. 1 ze 4.1. a  č. 2 z  18.1.2005. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 18/02/05: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady České televize 
za IV. čtvrtletí 2004. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 19/02/05: Rada bere na vědomí plán činnosti DK na I. pololetí 2005 ve smyslu 
připomínek z diskuse. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 20/02/05: Rada bere na vědomí informace GŘ o dalším postupu ve věci prodeje EKO. 
(13:0:0) 

 
5) Záměr zřízení zpravodajského kanálu 

Usnesení č. 21/02/05: Rada konstatuje, že dnešního dne obdržela informaci o záměru zřízení 
zpravodajského kanálu ČT3. Zpravodajský program ČT3, vychází z dlouhodobé koncepce ČT 
směřující k rozšiřování kvalitního zpravodajství, včetně regionálního vysílání, jakožto jednoho ze 
základních úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (viz příloha č. 3). Rada současně 
konstatuje, že zpravodajský kanál je součástí zahájení realizace programu digitalizace ČT.  



Rada s ohledem na § 8 odst. 1h) a s ohledem na §§ 2,3  zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
ve znění pozdějších předpisů žádá generálního ředitele o doplnění projektu zřízení zpravodajského 
kanálu ČT3 o právní analýzu, která posoudí, jeli záměr v souladu s příslušnými zákony, případně 
bude analyzovat odlišné právní názory. (14:0:0) 
 

6) Plnění opatření v TS Brno – plnění usnesení č. 274/19/04 
Usnesení č.  22/02/05: Rada v souvislosti s plnění usnesení č. 274/19/04 bere na vědomí informace 
předsedy DK o prověření vyřazovacích a škodních protokolů likvidační a škodní komise TS Brno. 
Rada žádá DK, aby prověřila dopad systémových opatření ve skladech výpravných prostředků TS 
Brno a to v rámci inventarizací majetku ČT v roce 2004. (13:0:0) 
 

7) Podíl regionálních studií na celoplošném vysílání 
Usnesení č. 23/02/05: Rada v souvislosti s plněním usnesení č. 252/17/04 obdržela dne 3. 1. 2005 
informační materiál "Podíl studií na celoplošném vysílání ČT v roce 2005" včetně analytické 
informace o možném programovém výhledu TS Brno a TS Ostrava. Rada konstatuje, že podíl 
vysílání TS Brno a TS Ostrava na celostátních vysílacích okruzích se v roce 2005 zásadně zvýší, a 
to ve všech žánrech televizní tvorby. Výrobní úkol v tomto ohledu předpokládá v TS Brno 843 
hodiny a v TS Ostrava 815 hodin premiérového vysílání, počet hodin reprízového vysílání odráží 
poměr vysílání v celé ČT. Kvalifikovaný odhad  celkového podílu vysílání televizních studií na 
celostátních okruzích v roce 2005 tak předpokládá naplnění §12 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o 
ČT ve znění pozdějších předpisů. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 24/02/05: Rada konstatuje, že pro trvalé zabezpečení naplňování předmětného znění 
zákona v požadované kvalitě je nutno věnovat trvalou pozornost personální práci v televizních 
studiích směřující ke kvalifikačnímu růstu zaměstnanců televizních studií. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 25/02/05: Rada žádá generálního ředitele, aby ji informoval o průběžném plnění § 12 
odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT, ve znění pozdějších předpisů za první čtvrtletí r. 2005 
v termínu do 20.4.2005. (13:0:0) 
 

8) Personální záležitosti 
Usnesení č. 26/02/05: Rada v souladu s § 9, odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT v platném znění 
a platným Statutem ČT projednala na návrh GŘ jmenování MgA. Václava Myslíka ředitelem 
výroby ČT. (13:0:0) 
 
Usnesení č. 27/02/05: Rada bere na vědomí Organizační řád ČT, vydaný rozhodnutím generálního 
ředitele č. 54 ze dne 21.12.2004. (12:0:0) 

 
9) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 28/02/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené Z. Hůlovou, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). 
(12:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 
Usnesení č. 29/02/05: Rada žádá Etický panel o vyjádření ke stížnosti I. Breziny (čj.9), týkající se 
pořadů „Hádání o přírodě“ z 5.10.2003 a „Nedej se!“ ze 16.11.2004. (10:0:1) 

 
10) Různé 

a) Stížnost P. Uhla na pořad „Reportéři ČT“ ze dne 24.1.2005  
b) Usnesení č. 30/02/05: Rada žádá GŘ, aby jí sdělil stanovisko zástupce ČT v o.p.s. Člověk 

v tísni k opatřením, která o.p.s. Člověk v tísni učinila vzhledem k nalezení zbraní v objektu 
této organizace v Čečensku v prosinci 2004. (10:0:1) 

c) Dne 27.1.2005 od 15.00 hod se uskuteční jednání SKSP. 
d) Rada neobdržela pozvánku na premiéru filmu Sametoví vrazi. 



e) Dne 9. 2. 2005 od 10.00 hod se v Café Restaurantu na Kavčích horách uskuteční seminář na 
téma Činnost obchodního útvaru. 

f) Předběžný program 3. jednání rady v roce 2005, které se uskuteční 9. 2. 2005 od 13.00 hod 
v Café Restaurantu na Kavčích horách: 

• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Záměr zřízení zpravodajského kanálu (J. Mrzena, B. Fanta, J. Voráč) 
• Zahraniční zpravodajové – plnění usnesení č.238/16/04 (A. Svobodová, Z. Hůlová) 
• ÚKVA – plnění usnesení č. 247/17/04 (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 
• Naplňování Kodexu ČT – plnění usnesení č. 239/16/04 (M. Badal, D. Dvořák, A. 

Svobodová) 
• 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) Seznam vzdělávacích aktivit redakce zpravodajství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: H. Fibingerová a E. Kohák 



 
 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 26.1. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 26. 1. 2005 
2 15.12.2004 M. Hartl připomínky k ČT     odpověď dle návrhu rady 

5 20.12.2004 

M.Neubert, 
Společnost pro 
evropský dialog 

stížnost na neplnění veřejné 
služby     GŘ k vyřízení 

7 3.1.2005 M.Zikmund stížnost na vysílací schéma     GŘ k vyřízení 

8 3.1.2005 M.Holla 
připomínka ke 
zpravodajství     odpověď dle návrhu rady 

10 4.1.2005 M.Vančáková 

stížnost na záběry z 
indonézské katastrofy v 
době vysílání pro děti     odpověď dle návrhu rady 

11 5.1.2005 K.Pavlů 
stížnost na pořad "Sama 
doma"     odpověď dle návhru rady 

13 6.1.2005 V.Šaur 
stížnot na pořad "Ta naše 
povaha česká" z 3.1.05     odpověď dle návrhu rady 

14 6.1.2005 P.Štěpánek 
stížnost na reklamní klip 
Greenpeace     odpověď dle návrhu rady 

15 7.1.2005 J.Černý 
stížnost na pořad "Vánoce s 
Dádou"     odpověď dle návrhu rady 

17 7.1.2005 J.Sohor 
stížnost na pořad "Ta naše 
povada česká" z 3.1.05     odpověď dle návhu rady 

                                                       Stížnosti předané GŘ k vyjádření    
6 20.12.2004 J.Hanuš  stížnost na GŘ 14.1.2005 25.1.2005   

4 16.12.2004 

Advokátní 
kancelář Beneš v 
zast. 
I.Kočárníka 

stížnost na pořad "Můj 
přítel vrah" z 21.9.04,pořad 
"Události" z 21.9.04 a 
"Události,komentáře" z 
21.9.04 27.1.2005     

16 7.1.2005 

V.Sáňka, 
Islámská 
 nadace 

stížnost na film"Krvavá 
volba" z 18.12.04 27.1.2005     

 



 
Příloha č. 2 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 12. 1. DO 26. 1. 2005 
 

1. František Vyskočil, advokátní kancelář  - zastoupení společnosti Carrefour ČR – 
stížnost na pořad „Za zdí“ ze dne 18.10.2004 

č.j. 24 

2. Lucie Peláková, o.s. Šumava 21 – stížnost na pořad „Hádání o přírodě“ ze dne 
4.1.2005 

č.j. 25 

3. Z. Límanová – komentář k pořadu „Uvolněte se prosím“ č.j. 26 
4. Jan Bárta – na vědomí stížnost na pořad „Game Page“ č.j. 27 
5. Alois Pavlíčko, Správa NP a CHKO Šumava – stížnost na posun vysílacího času 

pořadu „Na větvi“ 
č.j. 28 

6. SKSP – postoupení stížnosti Jindřicha Havlíka na film „Krvavá volba“ ze dne 
18.12.2004 

č.j. 29 

7. Bronislav Lošťák – postoupení kopie stížnosti gř na šíření lživé propagandy 
vedoucími představiteli ODS v pořadech ČT 

č.j. 30 

8. Jan Zhoř – k článku J.Černého v Britských listech dne 4.1.2005  – pořad „Vánoce 
s Dádou“  

č.j. 31  
k č.j. 15 

9. ARAS – ke stížnosti č.j. 476/04 na střet zájmů v případě autorské účasti I.Hubače 
na seriálovém projektu „Ledová aréna“ 

č.j. 32 

10. Stanislav Libovický – protispolečenské tažení ČT č.j. 33 
11. Vladimír Sůva, týdeník Knihy – spolupráce s ČT na pořadu „Knižní svět“ č.j. 34 
12. Vladimír a Božena Dadákovi – pořady se vzdělávací tématikou č.j. 35 
13. Martin Vadas – stížnost na gř, licenční poplatky č.j. 36  

k č.j.6 
 
 
 



 
Příloha č. 3 

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, KTERÉ MÁ  ŘZ ČT  K DISPOZICI 
 
Jazykové kurzy  
Pouze zaměstnance ČT (i externí), pololetní kurzovné činí 750,-Kč s  výjimkou nejpokročilejšího 
kurzu angličtiny, ve kterém je kurzovné 1000,-  
Druhé pololetí kurzů začíná v únoru – vhodný čas se přihlásit, individuální přístup k 
časovým možnostem redaktorů je zaručen. 

- angličtina 15 kurzů 
- francouština 4 kurzy 
- němčina 2 kurzy 
- španělština – mírně pokročilí 
- francouština speciál pouze pro  redakci zpravodajství 

 
Školení hlasová a verbální -   celkem čtyři kurzy 

Účastní se každý  začínající redaktor zpravodajství, další pak vždy kondičně dle potřeby redakce 

- vede rozhlasový režisér Aleš Vrzák 
- bývalá  televizní hlasatelka Eva Svobodová 
- pedagožka Ivana Vondrovicová 
- pedagožka M. Bořek-Dohalská  

 
Kurzy nelineárního střihu  –  dva kurzy přeškolení  redakce na nelineární (digitální) střih 

- vede Fr. Karvánek, režisér redakce zpravodajství ČT 
- vede PhDr. Martin. Lokšík, pedagog FSV UK 

 
Počítačové kurzy – s  možností získání certifikátu ECDL (norma počítačové gramotnosti platné v celé 
EU)  

- MS WORD I -  základy 
- EXCEL I - základy    
- MS WORD II -  pokrač.   
- MS  EXCEL II - pokrač.   
- Dílna - základy práce s PC   
- Začínáme se SAPem    
- Připravuje se PROVYS  2 

 
Profesní vzdělávání – mimo výše uvedeného 

- otevřené kurzy (účast v kurzech, které ČT nabízejí některé agentury) 
- ad hoc vzdělávací kurz podle konkrétního požadavku (např. střihová skladba televizní 

reportáže atp.) 
- stáže v redakcích BBC ve Velké Británii – jejich realizaci brání pouze nedostatek peněz 
- zahraniční stáže (ZDF,ABC) podle aktuální nabídky zčásti přicházející zvenčí, zčásti 

vyhledávané vedením ŘZ 
Podle informací vedoucího vzdělávacího centra České televize Petra Mareše jsou výdaje ČT na 

vzdělávací aktivity zaměstnanců dokonce pod celostátním průměrem (vůči EU  jsou  tyto výdaje v  ČR  
až 8 krát nižší!) 

Plánované komponované  besedy  „Na pozvání redakce zpravodajství“  –  téma: občanská 
společnost, lidská práva, věda a výzkum, literatura, sociologické průzkumy, státní správa,  kultura atp. 

- vládní zmocněnec pro lidská práva 
- ombudsman 
- předsedkyně AV ČR 
- ředitel STEM, SCaC, Sofres Factum, CVVM 
- ředitelka Vězeňské služby ČR 



- předseda Soudcovské unie 
- předseda české sekce PEN klubu 
- prezidentka Bílého kruhu bezpečí 
- předseda Ústavního soudu 
- ředitelé BIS, UZSI, NBÚ a VOZ 
- viceprezident NKÚ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 


