
Zápis z 9. jednání Rady České televize dne 18. 5.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, A. Becková, V. Vocetková, L. Kozák, K. Taberyová, M. Elger  
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Hospodaření ČT v I. čtvrtletí 2005  
• Personální záležitosti – plnění usnesení č. 117/08/05 
• Činnost DK 
• Majetkové záležitosti – budova EKO 
• Menšinové pořady – plnění usnesení č. 103/0705 
• Vymáhání poplatků 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 122/09/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (15:0:0)  
Usnesení č. 123/09/05: Rada souhlasí s doplněním jednání o bod Vymáhání poplatků před bodem 
Hospodaření ČT v 1. čtvrtletí 2005. (7:0:7)Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 124/09/05: Rada souhlasí s doplněním jednání o bod Vymáhání poplatků před bodem 
Podněty a stížnosti. (12:0:2) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 125/09/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení H. Fibingerová  a J. Šilerová a 
pověřuje je ověřením tohoto zápisu. (13:0:1) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 126/09/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (14:0:0) 
 

4) Hospodaření ČT v 1. čtvrtletí 2005 
Usnesení č.  127/09/05: Rada vyslechla informace o plnění vybraných ukazatelů rozpočtu a plánu 
za období I. – III. 2005. 
Rada po projednání v DK konstatuje, že hospodaření ČT v I. čtvrtletí bylo ziskové.  
Výše kladného hospodářského výsledku dosáhla částky 25.391 tis Kč oproti plánovanému  14.155 
tis. Kč.  
Výnosy činily 1.078.082 tis. Kč oproti plánu 1.161.276 tis. Kč (plnění rozpočtu na 92,8%). 
Náklady byly čerpány ve výši 1.052.691 tis. Kč oproti plánu 1.147.121 tis Kč (plnění rozpočtu na 
91,8%).  
Investiční výdaje za sledované období činily 23.774 tis. Kč, tj. 65,7% plánu, ocenitelná práva byla 
pořízena za 90.556 tis. Kč, tj. 114,4% plánu.   
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ČT byl oproti plánovanému počtu zaměstnanců o 15,75  
osob nižší, tedy 2510,5 osob.  
Průměrná měsíční mzda činila 24.230 Kč,tj. 97.3% plánované průměrné mzdy. 
Osobní náklady byly vynaloženy ve výši 254.583 tis. Kč, tj. plnění na 96,7%. 
Nejvýraznější úspora byla dosažena v nákladech na služby ve výši 65.125 tis. Kč, tj. plnění na 
89,4%. 



Odpisy dlouhodobého majetku dosáhly částky 122.316 tis., tj. plnění na 87,7% 
Rada konstatuje, že hospodaření ČT ve sledovaném období vykazuje trvalý pozitivní posun ve 
všech významných položkách ve srovnání s plánovanými výnosy a náklady.   
(14:0:0) 
Usnesení č.  128/09/05: Rada žádá DK, aby prověřila činnost firem, které spolupracují s ČT při 
zadávání veřejných zakázek v oblasti realizace investic ČT. (15:0:0) 

 
5) Personální záležitosti – plnění usnesení č. 117/08/05 

Usnesení č.  129/09/05: Rada vyslechla informace generálního ředitele, týkající se personálních 
změn  v útvaru ředitelství programu ČT. Rada bere na vědomí pověření  Anny Beckové výkonem 
funkce ředitele programu.  
Rada žádá GŘ, aby jí informoval o dalším vývoji v této situaci. (15:0:0) 
Usnesení č.  130/09/05: Rada žádá GŘ, aby jí informoval o personálním řešení v programovém 
útvaru v TS Brno. (15:0:0) 
 

6) Činnost Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 131/09/05: Rada bere na vědomí zápisy z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize č. 4 ze dne 15.3., č. 5 ze dne 29.3., č. 6 ze dne 14.4., č. 7 ze dne 3.5. a č. 8 ze dne 
10.5.2005. (15:0:0) 
Usnesení č. 132/09/05: Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady České 
televize za I. čtvrtletí 2005. (15:0:0) 
Usnesení č. 133/09/05: Rada obdržela na základě § 8 odst. 1k) zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů, návrh Kontrolního řádu Dozorčí komise. Rada konstatuje, 
že předložený návrh nereflektuje zcela příslušná ustanovení zákona o ČT a žádá DK o 
dopracování návrhu a jeho předložení na nejbližší zasedání rady. Rada současně žádá DK o 
předložení jejího aktualizovaného Jednacího řádu. (15:0:0) 
Usnesení č. 134/09/05: Rada konstatuje, že  DK dle usnesení č. 37/03/05 projednala využití 
scénářů a odpisy autorských děl v letech 2002 – 2004. Ze zprávy DK vyplývá, že nastoupením 
nového vedení ČT se zásadně změnilo nakládání s využitím scénářů a s odpisy autorských děl. Ve 
Zprávě o provedení kontrolní akce č. 8/2004 nebyly zjištěny žádné závady. (15:0:0) 
Usnesení č. 135/09/05: Rada konstatuje, že GŘ předložil přehled pohledávek a závazků ČT 
k 1.1.2005 v souladu s §8 odst. 1b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů. Rada dále po projednání v DK konstatuje, že pohledávky v prodlení nad 365 dní 
představují nevýznamný podíl na celkovém objemu pohledávek (méně než 1%). Z předloženého 
materiálu vyplývá, že pohledávky jsou řádně ošetřovány. Rada dále po projednání v DK 
konstatuje, že závazky jsou řádně ošetřovány (skládají se převážně  z pozastávek na základě 
smluv). Rada žádá DK, aby po projednání s GŘ zpracovala metodiku naplňování § 8 odst. 1b) 
zákona o ČT ve věci působnosti rady - schvalování přehledu pohledávek a závazků ČT a 
předložila jej na nejbližší zasedání rady. (14:0:1) 
 

7) Majetkové záležitosti – budova EKO 
Usnesení č. 136/09/05: Rada bere na vědomí informace GŘ, týkající se prodeje budovy EKO. 
(15:0:0) 

 
8) Menšinové pořady – plnění usnesení č. 103/0705 

Usnesení č. 137/09/05: Rada České televize bere na vědomí informaci generálního ředitele České 
televize z 27. dubna 2005 o pořadech pro menšiny včetně přehledu vysílacích časů premiér a 
repríz těchto pořadů.  
Předložený přehled se však týká jen ekologického pořadu Na větvi – Hádání o přírodě, Nedej se 
aj. a náboženských pořadů Křesťanský magazín a Cesty víry. Rada by proto uvítala, kdyby 
generální ředitel doplnil tento přehled – ve stručnější verzi, která by zahrnovala pouze změny 
vysílacích časů premiér a repríz a poslední změnu těchto časů –  pořadů LeGaTo, City Folk, 
Babylon, a to tak, jak je to uvedeno u pořadu Velký vůz. (Viz informace Vysílání pro menšiny, 
schválené 26. dubna 2005 tehdejší programovou ředitelkou Evou Vrtiškovou, kterou generální 



ředitel rovněž předložil.) Jmenované pořady považuje rada za přínosné z hlediska úkolů  televize 
veřejné služby. (13:0:2) 
Usnesení č. 138/09/05: Podle ustanovení § 8 odstavce 1 písmene i/ zákona o České televizi 
v platném znění doporučuje rada generálnímu řediteli, aby v budoucí programové nabídce pořadů, 
které jsou shora jmenovány, a dalších pořadů, které Česká televize případně připravuje, zvažoval 
při určování vysílacího času premiéry a repríz vysílací čas tak, 
- aby alespoň jedna repríza daného pořadu byla vysílána například na ČT 2 v podvečerním nebo 
večerním čase, 
- aby se vysílací časy  přidělené cyklickým pořadům pokud možno neměnily. (8:2:5) 
Usnesení č. 139/09/05: Rada pověřuje J. Šilerovou a P. Uhla, aby ve spolupráci s GŘ uspořádali 
seminář na téma vysílání o národnostních menšinách. (15:0:0) 

 
9) Vymáhání koncesionářských poplatků 

Usnesení č. 140/09/05: Česká televize v rámci realizace programu zvýšení výnosů a snížení 
nákladů přistoupila k vymáhání televizních poplatků při použití čl. 25 Kodexu České televize 
v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákonem č. 252/1994 Sb., o 
rozhlasových a televizních poplatcích ve znění pozdějších, jakož i dalšími právními předpisy 
platnými v České republice. Rada České televize konstatuje, že proces vymáhání televizních 
poplatků je plně v rukách vedení ČT, rada v rámci tohoto procesu uplatňuje své pravomoci 
svěřené jí zákonem, má zejména kontrolní funkci a tento proces neřídí. (15:0:0) 
Usnesení č. 141/09/05: Rada ČT pozitivně hodnotí zahájení procesu vymáhání televizních 
poplatků, neboť tento proces nastavuje rovnost mezi poplatníky a zlepšuje ekonomickou situaci 
ČT. Současně se v médiích, politických kruzích, jakož i v celé společnosti otevřela otázka 
postavení dlužníků a věřitelů, ČT procesem  vymáhání televizních poplatků přispívá ke zpevnění 
postavení věřitelů. (13:0:2) 
Usnesení č. 142/09/05: Rada ČT bere na vědomí informaci generálního ředitele, že v rámci 
procesu vymáhání televizních poplatků bylo obesláno cca 500.000 dlužníků a možných dlužníků. 
K dnešnímu dni došlo ke splacení dluhu ve výši 12,5 mil. Kč od 47.500 poplatníků. Během 
prvního týdne bylo podáno a prověřeno cca 4.000 námitek na vymáhání, z čehož bylo 
vyhodnoceno 25 námitek jako oprávněných. (15:0:0) 
Usnesení č. 143/09/05: Rada v rámci výkonu svých pravomocí po prověření negativně hodnotí 
několik chyb, které se ve vlastním procesu vymáhání televizních poplatků i chybou České pošty 
vyskytly. Jde zejména o formulaci dopisu, jímž byli dlužníci stejně jako i údajní dlužníci osloveni, 
o způsob provozu telefonního infocentra a o necitlivý přístup k dlouhodobě prokazatelným 
platícím koncesionářům. Rada současně konstatuje, že proces vymáhání televizních poplatků byl 
negativně ovlivněn předčasným rozesláním částí dopisů před stanoveným datem a nebyl 
dostatečně zabezpečen z hlediska informování a komunikace s veřejností, čímž došlo k ohrožení 
dobrého jména České televize.(14:0:1) 
Usnesení č. 144/09/05: Rada považuje pochybení při dosavadním  vymáhání dlužných částek za 
natolik závažné, že doporučuje generálnímu řediteli, aby Česká televize tento postup přerušila, za 
pochybení se veřejnosti omluvila, vysvětlila jejich okolnosti a začala dlužné částky vymáhat méně 
problematickým způsobem. (1:10:3) Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 145/09/05: Rada žádá generálního ředitele, aby zabezpečil zpřístupnění specifikace 
dlužných částek konkrétním dlužníkům a to nejpozději před zahájením soudního vymáhání.  
Rada žádá generálního ředitele, aby jí informoval o závěrech šetření Úřadu pro ochranu osobních  
údajů.  
Rada žádá generálního ředitele, aby jí podal komplexní informační zprávu o vymáhání  televizních 
poplatků k 30.6.2005.  
Rada ukládá Dozorčí komisi, aby prověřila konstrukci a naplňování smluvních vztahů mezi ČT a 
BSP a podala o tom radě informaci. 
Rada současně doporučuje generálnímu řediteli, aby ke zlepšení informovanosti o procesu 
vymáhání koncesionářských poplatků využil dostupných možností, včetně zařazení televizní 
besedy na toto téma v hlavním vysílacím čase ČT.(2:5:8)Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 146/09/05: Rada žádá generálního ředitele, aby ve spolupráci s firmou BSP 
zabezpečil zpřístupnění specifikace dlužných částek konkrétním dlužníkům.  



Rada žádá generálního ředitele, aby ji informoval o závěrech šetření Úřadu pro ochranu osobních  
údajů.  
Rada žádá generálního ředitele, aby jí podal komplexní informační zprávu o vymáhání  televizních 
poplatků k 30.6.2005.  
Rada ukládá Dozorčí komisi, aby prověřila konstrukci a naplňování smluvních vztahů mezi ČT a 
BSP a podala o tom radě informaci. 
Rada současně doporučuje generálnímu řediteli, aby ke zlepšení informovanosti o procesu 
vymáhání televizních poplatků využil dostupných možností, včetně ČT. (15:0:0) 
Usnesení č. 147/09/05: Rada žádá generálního ředitele, aby jí informoval o postupu ČT vůči 
neevidovaným dlužníkům, a to k 30.6.2005. (15:0:0) 
 

10) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 148/09/05: 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) Různé 
a) Jednací řád Rady ČT 

Usnesení č. 149/09/05: Rada souhlasí se zrušením platnosti článku 4.2. svého jednacího řádu. 
(14:0:0) 
Usnesení č. 150/09/05: Rada ČT konstatuje, že funkce místopředsedů M. Badala a B. Fanty 
trvá do prvního jednání po zvolení nových členů Rady ČT. (14:0:0) 

b) Předběžný program 10. jednání Rady, které se uskuteční 1. 6. 2005 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

• Zahájení, kontrola zápisů 
• Statut ČT  
• Činnost DK - kontrolní řád 

- jednací řád 
- závazky a pohledávky 
- činnost na 3. čtvrtletí 

• TS Brno – stav realizace manažerského záměru – plnění usnesení č. 64/04/05 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004 - příprava 
• 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: H. Fibingerová a J. Šilerová 
 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 18.5. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     
datum předání 

datum doručení  

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 18. 5. 2005 

125 13.4.2005 P.Šmidrkal 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" Z 
13.12.2004 22.4.2005 13.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

126 13.4.2005 J. Maštera 

stížnost na 
politickou  
nevyváženost v  
pořadu "Krásný 
ztráty" 22.4.2005 13.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

127 13.4.2005 J. Štětina 

stížnost na 
reportáž 
 V.Weinera z 
23.3.2005 22.4.2005 13.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

128 13.4.2005 J.Hájek 

stížnost na časté 
vysílánízpráv ve 
slovenském 
jazyce a na 
F.Kandu 
v pořadu 
"Uvolněte se 
prosím" 22.4.2005 13.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

134 15.4.2005 J.Němečková 

stížnost na pořad  
"U nás v Evropě" 
ze 14.4.2005 22.4.2005 13.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

117 24.3.2005 
manželé  
Dvořákovi 

stížnost na 
vysílání reklamy 
na alkohol a 
čokoládové 
výrobky před 
Večerníčkem 5.5.2005 13.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

69 15.2.2005 
R. Kvacskai 
( ÚV KSČM),                  J. Murčo 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" 
ze 7.1.2005  10.3.2005 

15.4.2005 
(5.5. 
žádost 
GŘ o 
doplnění) 
13.5.2005 odpověď dle návrhu GŘ

143 21.4.2005 
S.Trykar, 
ABA 

vyjádření k 
odpovědi 
šéfredaktora RZ     rada bere na vědomí 

144 21.4.2005 P. Macháček 
vyjádření k 
odpovědi GŘ     rada bere na vědomí 

145 29.4.2005 S. Bárta 

žádost o pomoc 
stran původu 
jeho šlechtické 
rodiny     odpověď dle návrhu rad

146 29.4.2005 J. Provaz 

nabídka 
soutěžního 
pořadu     GŘ k vyřízení 

147 2.5.2005 A. Jeníková zrušení hlasatelů     GŘ k vyřízení 



148 2.5.2005 M. Hoření 

stížnost na 
"Události" z 
14.4.2005     GŘ k vyřízení 

149 2.5.2005 B. Provazník 

poděkování za 
zpravodajství o 
skonu Jana Pavla 
II.     poděkování 

150 2.5.2005 S. Libovický 

stížnost na pořad 
"1956-
Promarněná 
šance"     GŘ k vyřízení 

151 2.5.2005 J.Mazníková 

poděkování za 
zpravodajství o 
skonu Jana Pavla 
II.     poděkování 

155 2.5.2005 Z.Sychra 

stížnost na 
nepravidelný 
vysílací čas 
seriálu 
"Odpočívej v 
pokoji"     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     

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 

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 4. 5. DO 18. 5. 2005 
 

1. František a Anna Kučkovi – protest proti násilí v pořadech ČT č.j. 164 
2. Hubert Pikl – vysílání motocyklových závodů Grand Prix č.j. 165 
3. Jaroslava Brožová – radě na vědomí, vysílací čas ekologických pořadů č.j. 166 
4. Ivo Rottenberg – stížnost na umístění reklam v nevhodném místě programu č.j. 167 
5. Jaroslava Petržilová – stížnost na vysílání ČT dne 9.5.2005 - přenos z oslav 

ukončení 2. světové války  
č.j. 168 

6. Pavel Černý – stížnost na reklamu před Večerníčkem č.j. 169 
7. Michal Palán – stížnost na informování o závodě Gumball 3000  č.j. 170 
8. Stanislav Libovický – stížnost na akci „Největší Čech“  č.j. 171 
9. Jarmila Hofmanová – radě na vědomí, programová skladba č.j. 172  

k č.j. 133 
10. Stanislav Libovický – stížnost na „Události“ z 9.5.2005 č.j. 173 
11. Zbyněk Pražák – stížnost na pořad „Report“ z 19.4.2005 č.j. 174 
12. Táňa Fischerová – žádost o zodpovězení otázek k vymáhání dlužných 

poplatků 
č.j. 175 

13. Stížnosti na způsob vymáhání dlužných poplatků  č.j. 176 
14. Josef Skřivánek – stížnost na pořad „Jakou řečí mluví Pánbůh“ z 10.8.2004 č.j. 177 
15. RRTV – usnesení ke stížnostem na ČT – koncesionářské poplatky č.j. 178 
16. Koncesionáři ČT – změny v ČT č.j. 179 

 
 


