
Zápis ze 6. jednání Rady České televize dne 23. 3.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, L. Miler, J. Mrzena, J. Prokeš,  
J. Presl, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  Z. Hůlová, E. Kohák  
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, N. Savický, O. Černý, M. Elger 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2004 
• Naplňování Kodexu ČT – plnění usnesení č. 38/03/05  
                                             - plnění usnesení č. 39/03/05  
• Redakce sportu – plnění usnesení č. 45/03/05  
• Majetkové záležitosti 
• Úprava rozpočtu ČT na rok 2004 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 74/06/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (13:0:0) 
Usnesení č. 75/06/05: Rada souhlasí se zařazením bodu Úprava rozpočtu ČT na rok 2004. 
(13:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 76/06/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení B. Fanta a D. Dvořák a  pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 77/06/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2004 
Usnesení č.  78/06/05: Rada souhlasí s tím, aby se o návrzích usnesení hlasovalo v pořadí tak, jak 
byly podány. (13:0:0) 
Usnesení č.  79/06/05: Rada po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize 
v roce 2004. Rada ukládá pracovní skupině, aby zabezpečila závěrečnou úpravu a redakci textu ve 
znění připomínek, které budou písemně zaslány na sekretariát rady do 25.3.2005 do 16:00 hod. 
Rada pověřuje předsedu, aby v souladu s § 8 odst. 2  zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do 31.3.2004 předsedovi PSP ČR. (12:0:1) 

 
5) Naplňování Kodexu ČT 
      Plnění usnesení č. 38/03/05 

Usnesení č. 80/06/05: Rada ČT bere výsledky analýz diskusních pořadů ČT za rok 2004, 
zpracovaných agenturou InnoVattio  na vědomí. (12:0:0) 
 
Plnění usnesení č. 39/03/05 
Usnesení č. 81/06/05: Rada vyslechla informace o naplňování článku 12.1. Kodexu ČT.  Rada 
konstatuje, že 70% produkce redakce sportu pokrývají ve vysílání České televize divácky žádané 
sporty v pořadí hokej, fotbal, atletika, volejbal, basketbal a lyžování. Rada dále konstatuje, že 



v roce 2004 došlo ve vysílání ČT k rozšíření spektra sportovních odvětví a to i o sporty tzv. 
menšinové.  
Rada žádá GŘ, aby jí do příštího jednání předložil informaci o konkrétním prostoru věnovaném 
v programu jednotlivým odvětvím, odpovídajícím zájmu veřejnosti, který se odvíjí také od počtu 
oficiálně registrovaných sportovců daného odvětví v ČR. (13:0:0) 
 

6) Redakce sportu – plnění usnesení č. 45/03/05 
Usnesení č. 82/06/05: Rada vyslechla informace o činnosti redakce sportu ČT v roce 2004 a 
záměrech pro rok 2005. Rada konstatuje, že redakce sportu s interním obsazením 34 zaměstnanců 
zajišťuje ročně 1100 – 1400 hodin vysílání při použití cca 20% objemu finančních prostředků 
výrobního úkolu. Rada v souladu s § 8 odst. 1g) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT, ve znění 
pozdějších předpisů, doporučuje GŘ doplnit programovou nabídku o typ pořadu, který bude 
reflektovat zásadní společenskou problematiku přirozené prevence kriminality a toxikomanie dětí 
a mládeže formou sportovních aktivit. Rada současně doporučuje GŘ, aby zvážil možnost 
systémového řešení tvorby archivních fondů v oblasti významných osobností sportu v ČR.  
Rada s potěšením bere na vědomí, že se redakce sportu ČT těší pevnému zdraví a je v dobré 
kondici. (13:0:0) 

 
7) Majetkové záležitosti 

Usnesení č. 83/06/05: Rada po projednání v DK a v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., 
o ČT ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s nájemní smlouvou s INDUS, s.r.o. 
Nájemní smlouva je sjednána za účelem poskytnutí nebytových prostor pro nájemce, který pro ČT 
zajišťuje bezpečností služby dle zvláštní smlouvy. Roční cena za nájem byla stanovena na 
81.000,- Kč. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato smlouva je v souladu s OFŘ č. 5. 
(12:0:0) 

 
8) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 84/06/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené P. Uhlem, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (13:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 

 
9) Upravený rozpočet na rok 2004  

Usnesení č.  85/06/05: Rada po projednání v DK, s ohledem na aplikaci změny metody účtování 
výnosů z televizních poplatků, která vychází z důsledného naplňování zákona o účetnictví, 
schvaluje, v návaznosti na usnesení č. 17/02/04, 149/10/04, 201/14/04, 236/16/04, 272/19/04, 
282/20/04 a 296/21/04 a  v souladu s § 8 odst. 1b) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, upravený rozpočet ČT na rok 2004 takto: 

 
A) Náklady        4.385.115 tis Kč 
 z toho: 
  osobní náklady      1.067.500 tis Kč 
  (mzdy + zák. pojištění) 
  odpisy                                                                     442.021 tis Kč 
                    (DM + ocenitelná práva)             
  výrobní úkol                   1.160.000 tis Kč 
  náklady režijní a obslužných útvarů             1.715.594 tis Kč 

      B) Výnosy                                                                              4.385.115 tis Kč 
 z toho: 
  zúčtování fondu televizních poplatků             2.243.400 tis Kč 
  reklama                1.042.820 tis Kč 
  ostatní                 1.098.895  tis Kč 
C) Investice                                                                              293. 500 tis Kč 
D) Hospodářský výsledek                          0 
(13:0:0) 



Usnesení č.  86/06/05: Rada žádá generálního ředitele, aby předložil Dozorčí komisi interní 
předpis ČT o účtování televizních poplatků k prověření. (13:0:0) 
 

10) Různé 
a) Rada vyslechla informace P. Uhla, týkající se dopisu L. Bílého, člena Rady vlády pro 

národnostní menšiny   (č.j. 105), který reflektuje problematiku romského magazínu Romale.  
b) Rada vyslechla informace o slavnostním zahájení festivalu Febiofest, které se uskuteční 

31.3.2005 ve Village Cinema Anděl od 19:00 hod.  
c) Rada vyslechla informace k novele zákona o ČT 
d) Předběžný program 7. jednání Rady, které se uskuteční 6. 4. 2005 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, kontrola zápisů 
• Plán čerpání rozpočtu ČT na II. čtvrtletí 2005 (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček) 
• Podmínky reprízného – plnění usnesení č. 65/04/05  
• Záležitosti DK 
• Novela zákona o ČT 
• Podněty a stížnosti (P. Uhl, Z. Hůlová, 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 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: B. Fanta a D. Dvořák 

 
 
 
 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 23.3. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření 

datum předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 23. 3. 2005 

24 14.1.2005 
F.Vyskočil, 
Carrefour 

stížnost na pořad "Za zdí" 
z 18.10.2004 10.2.2005 16.3.2005 odpověď dle návrhu gř 

32 24.1.2005 ARAS 

střet zájmů,autorská účast 
 I.Hubače na projektu 
"Ledová aréna" 10.2.2005 11.3.2005 odpověď dle návrhu gř 

33 24.1.2005 S.Libovický protispolečenské tažení ČT 10.2.2005 11.3.2005 odpověď dle návrhu gř 

45 28.1.2005 V.Verhun 

stížnost na pořad 
 "Intimní bubnování" z 
21.1.2005 24.2.2005 16.3.2005 odpověď dle návrhu gř 

90 9.3.2005 J.Šinágl 
žádost o poskytnutí  
informací a stížnost 10.3.2005 16.3.2005 odpověď dle návrhu gř 

87 7.3.2005 V.Šaur 
opětovná stížnost na pořad 
"Ta naše povaha česká"     odpověď dle návrhu rady 

88 7.3.2005 M.Džubáková 

stížnost na časové zařazení 
pořadu "Křesťanský 
magazín" a "Cesty víry"     gř k vyřízení 

                                                     Stížnosti předané GŘ k vyjádření    

9 3.1.2005 I. Brezina 

stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 5.10.2003 a 
"Nedej se" z 16.11.2004 

28.1.2005 
předáno 
Etickému 
panelu     

44 28.1.2005 
M.Pacíková a 
 V. Pacík 

stížnost na pořad "Za zdí" 
z 10.1.2005 24.2.2005     

48 2.2.2005 J.Fučíkovský stížnost na zpravodajství 24.2.2005     

54 7.2.2005 

R.Volná, 
zastoupení 
spol. PDcz brno a 
IPC Brno 

žádost o nevysílání 
 reportáže v pořadu  
"Černé ovce" 24.2.2005     

55 7.2.2005 S.Fialová 
stížnost na pořad  
"Vánoce s Dádou" 24.2.2005     

25 14.1.2005 L.Peláková 
stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 4.1.2005 10.2.2005 2.3.2005 

10.3.2005 předáno  
Etickému panelu k 
posouzení 

66 10.2.2005 K.Toman 
stížnost na časové zařazení 
seriálu "Dvojí nasazení" 10.3.2005     

69 15.2.2005 

R. Kvacskai 
( ÚV KSČM),        
J. Murčo 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" ze 
7.1.2005  10.3.2005     



84 24.2.2005 

S.Trykar, 
Autoklub 
Bohemia 
Assistence 

stížnost na reportáže  
v pořadu "Události" z 8.1. 
a 19.1.2005 24.3.2005     

85 2.3.2005 A.Zejda 

stížnost na poskytování  
neúplných a 
zmanipulovaných 
informací při soutěži 
Největší Čech 24.3.2005     

 



 
Příloha č. 2 

 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 9. 3. DO 23. 3. 2005 
 

1. Petr Adamec – stížnost na upoutávky na pořad „Na stopě“ po Večerníčku č.j. 95 
2. Milan Popelka – stížnost na upoutávky na pořad „Na stopě“ před Večerníčkem č.j. 96 
3. Josef Hrbáček – dotaz na reportéra Petra Mrzenu č.j. 97 
4. Olga Soukupová – pořady s Dádou Patrasovou č.j. 98 
5. M. Hartl – reakce na odpověď č.j. 2 č.j. 99 
6. Eva Choděrová (Vrchní státní zastupitelství v Praze) – postoupení stížnosti J. 

Šinágla (č.j. 90) 
č.j. 100 

7. Alex Kelin – radě na vědomí dopis M. Vollerovi, odvolání souhlasu s odvysíláním 
rozhovoru 

č.j. 101 

8. rodina Šandova – vysílací čas pořadu „Nedej se“ č.j. 102 
9. Džubáková – pořad „Křesťanský magazín“ a „Cesty víry“ č.j. 103 

10. Miroslav Hronek – příspěvek k reportáži v pořadu „Reportéři ČT“ z 14.3.2005 č.j. 104 
11. Ladislav Bílý (Rada vlády pro národnostní menšiny) – radě na vědomí, pořad 

v romském jazyce 
č.j. 105 

12. Zdeněk Čáp (ČKA) – radě na vědomí, stížnost na pořad „Události“ z 20.2.2005 č.j. 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


