
Zápis ze 13. jednání Rady České televize dne 23. 4. 2003 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová,  Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. 
Miler, J. Mrzena, J. Presl, A. Svobodová, J. Šilerová a P. Žáček.  
Omluveni:  
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klimeš, M. Luhanová, K. Taberyová, N. Savický, M. Tajč 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Statistika vysílání ČT v roce 2002, porovnání s roky 1999 - 2001 
• Vysílací schéma ČT v 1. čtvrtletí roku 2003 – odezva vybraných pořadů – plnění 

usnesení č.  64/05/03  
• Vysílání ČT o problematice vstupu ČR do EU – plnění usnesení č. 40/03/03  
• Programová strategie  
• Plán rozvoje televizní technologie 
• Restrukturalizace ČT – plnění usnesení č. 99/09/03 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 149/13/03: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 150/13/03: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Šilerová a P. Žáček a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili všechna usnesení z tohoto zápisu. (12:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 151/13/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání Rady. (12:0:0) 

 
4) Statistika vysílání ČT v roce 2002, porovnání s roky 1999 - 2001 

Usnesení č. 152/13/03: Rada bere na vědomí informace  K. Taberyové o statistice vysílání ČT 
v roce 2002, vývojových trendech sledovanosti, podílu na publiku a diváckém profilu ve srovnání 
s roky 1999 - 2001. Rada doporučuje prozatímnímu řediteli, aby při tvorbě či úpravě 
programového schématu v nejbližších období, jakož i dlouhodobých programových záměrech 
využívala ČT plně veškeré analytické podklady zpracovávané oddělením VPA (Výzkum 
programu a auditoria). (13:0:0) 
 

5) Vysílací schéma ČT v 1. čtvrtletí roku 2003 – odezva vybraných pořadů – plnění usnesení č.  
64/05/03 
Usnesení č. 153/13/03 Rada bere na vědomí informace  M. Luhanové o změnách ve vysílacím 
schématu v 1. čtvrtletí roku 2003 a odezvě televizních diváků na vybrané pořady či jejich cykly. 
Rada doporučuje prozatímnímu řediteli, aby uvedené aktuální zkušenosti byly využívány k aktivní 
komunikaci s diváky ČT. Rada současně ukládá prozatímnímu řediteli zorganizovat ve spolupráci 
s předsedou Rady pracovní seminář o změnách v programovém schématu na období od září  2003 
a od ledna 2004, jakož i o přípravě rozpočtu ČT na rok 2004, v termínu do 31. 7. 2003.  (13:0:0) 
 

6) Vysílání ČT o problematice vstupu ČR do EU – plnění usnesení č. 40/03/03 



Usnesení č. 154/13/03: Rada bere na vědomí zprávu a podklady předané k vysílání ČT o 
problematice vstupu ČT do EU. Rada upozorňuje na potřebu stabilizace vysílacího programu ČT 
v období po referendu. (13:0:0) 

 
7) Programová strategie 

Usnesení č. 155/13/03: Rada obdržela záměr programové strategie ČT na období 2003 – 2007. 
Rada považuje tento materiál za ucelený podklad k zahájení jednání o tomto zásadním dokumentu 
strategického charakteru. Rada považuje projekt programové strategie ČT za podklad k naplňování 
veřejné služby v oblasti televizního vysílání v současné době v rámci existující české mediální 
krajiny a legislativy. Rada ukládá prozatímnímu řediteli dopracovat programovou strategii tak, aby 
byla obsahově i terminologicky v souladu se zákonem o ČT, Kodexem a Statutem  ČT.   
Rada dále ukládá prozatímnímu řediteli, aby programová strategie zahrnovala předpokládaný 
rozvoj vysílání televize veřejné služby v období digitálního vysílání. Současně  Rada požaduje, 
aby v programové strategii byl jasně koncipován přístup ČT k původní televizní tvorbě.  
Rada ukládá prozatímnímu řediteli, aby aktualizovanou verzi programové strategie, která bude 
reflektovat výše uvedené stanovisko,  předložil v termínu do 15. 6. 2003.  
Rada v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb. o ČT v platném znění předpokládá schvalování 
dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje jako vzájemně 
provázaných (včetně digitalizace) s výhledem do roku 2008. Rada žádá prozatímního ředitele o 
předložení návrhu tohoto materiálu v termínu do 30.6.2003. (13:0:0) 

 
8) Plán rozvoje televizní technologie 

Usnesení č. 156/13/03: Rada bere na vědomí plán rozvoje TV technologie pro léta 2003 - 2006 
a závěry z něj plynoucí. 
Rada podporuje záměr digitalizace vysílání televize veřejné služby v České republice. 
Rada doporučuje vedení ČT zpracovat závaznou koncepci digitálního vysílání s charakterizováním 
etap, kvalifikovaného odhadu finanční náročnosti a stanovením časového harmonogramu. 
Vedení ČT předloží návrh této závazné koncepce digitálního vysílání do 31. října 2003.  
Rada v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o ČT v platném znění předpokládá schvalovaní 
dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje jako vzájemně 
provázaných (včetně digitalizace) s výhledem do roku 2008. Rada žádá prozatímního ředitele o 
předložení návrhu tohoto materiálu v termínu do 30.6.2003. 
Rada zmocňuje předsedu, aby vedl jednání v této věci na úrovni vlády a parlamentu ČR, případně 
dalších orgánů a podpořil potřebné projekty ČT. (13:0:0) 

 
9) Restrukturalizace ČT – plnění usnesení č. 99/09/03 

Usnesení č. 157/13/03: Rada vyslechla informace o stavu a průběhu projektu restrukturalizace ČT. 
Rada ukládá prozatímnímu řediteli, aby doplnil podkladové materiály pro hodnocení průběhu 
restrukturalizace ČT v 1. čtvrtletí roku 2003 ve smyslu požadavku specifikovaných Dozorčí 
komisí Rady. Rada současně žádá prozatímního ředitele, aby zdůvodnil neplnění termínů 
některých aplikačních projektů, zejména projektu č.1a, 2,  4, 8 a nezahájení projektu č. 15 a č. 16. 
Rada ukládá prozatímnímu řediteli, aby výše uvedené předložil prostřednictvím Dozorčí komise 
Radě k projednání nejpozději do 7. 5. 2003. (11:0:1) 

 
10) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 158/13/03: Rada bere na vědomí informace E. Koháka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:1) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

11) Různé 
a) Usnesení č. 159/13/03: Rada bere na vědomí Zápis č. 6 z jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

15. 4. 2003. (10:1:0)  
b) Usnesení č. 160/13/03: Rada souhlasí s posunutím termínu, týkající se usnesení č. 135/11/03. 

na 20. 5. 2003. (11:0:0) 



c) Rada žádá prozatímního ředitele o vyjádření k pořadu ČT, odvysílaném 20.4.2003 na ČT2 
v rámci Večerů na téma…Nebezpeční mazlíčci, pořad „Podvedení psi“.  

d) Předběžný program 14. jednání Rady, které se uskuteční 14. 5. 2003 od 13.00 hod: 
• Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů (J. Mrzena) 
• Statut ČT (J. Mrzena, P. Klimeš) 
• Kodex ČT (J. Mrzena, P. Klimeš) 
• Restrukturalizace (H. Fibingerová, L. Miler, M. Tajč, P. Klimeš) 
• Hospodaření I. – III. 2003 (P. Kučera, M. Tajč, P. Klimeš) 
• Majetkové záležitosti (P. Kučera, M. Tajč, P. Klimeš) 
• Zpráva o činnosti DK (J. Mrzena, M. Tajč) 
• Krátkodobé pronájmy TS Brno a TS Ostrava (P. Kučera, M. Tajč, P. Klimeš) 
• Správní a soudní řízení (Z. Hůlová, P. Klimeš) 
• Informace o aktuální situaci v TS Brno (J. Mrzena, P. Klimeš) 
• Podněty a stížnosti (Z. Hůlová, E. Kohák) 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

e) V měsíci květnu se uskuteční jednání Rady ještě 21. 5. a 28. 5. 2003. 
 

 
13) Schválení usnesení a závěr 
 
 
 
 
V Praze dne 23. 4. 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Jan Mrzena 
               předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Přehled došlé pošty 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Šilerová, P. Žáček 
 



 
 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 23.4.2003 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení  
Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 23.4.2003 

266 11.4.2003 J. Sýkora 
Stížnost na komentátory 
redakce sportu     Odpověď Rady 

267 11.4.2003 PNS Stížnost na Klekánice     Radě na vědomí 

832 25.11.2002 M. Eysseltová 

Propagace akce při 
příležitosti narozenin J. 
Havla 25.11.2002 16.4.2003 Odpověď GŘ 

851 18.11.2002 M. Kozák 
Klesající kvalita 
zpravodajství 25.11.2002 16.4.2003 Odpověď GŘ 

852 19.11.2002 E. Pavlová 
Zařazení vzpomínky na 
K. Nováka 25.11.2002 16.4.2003 Odpověď GŘ 

855 19.11.2002 M. Doležalová 

Stížnost na pořady J. 
Lorencové, obchody 
LTO 25.11.2002 16.4.2003 Odpověď GŘ 

865 25.11.2002 L. Tůma 
Stížnost na 
zpravodajství 25.11.2002 16.4.2003 Odpověď GŘ 

268 11.4.2003 P. Rotrekl Stížnost na Jak na to     
Odpověď Rady po 
shlédnutí pořadu 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

136 12.2.2003 D. Vodák 
Stížnost na postup ČT - 
autorský film 18.2.2003     

138 12.2.2003 L. Sovják Český jazyk ve vysílání 18.2.2003     
156 21.2.2003 J. Kadlec podání žaloby na ČT 18.3.2003     

157 21.2.2003 J. a T. Hédikovi 
Pořady pro děti a 
mládež 18.3.2003     

221 18.3.2003 A. Farnam 
Stížnost na tendenční 
zpravodajství 21.3.2003     

222 18.3.2003 Sdružení Praděd 
Stížnost na porušování 
Kodexu 21.3.2003     

228 21.3.2003 L. Jebavý 
Stížnost na pořad 
"Fakta" 21.3.2003     

216 17.3.2003 Z. Dostál Zpravodajství o CME 25.3.2003     

235 24.3.2003 M. Kulhavá 
Stížnst na pořad "Když 
musíš, tak musíš" 25.3.2003     

255 4.4.2003 D. Holečková 
Stížnost na pořad 
"Fakta" 9.4.2003     

159 21.2.2003 E. Šimsová 
Stížnost na pořad Když 
musíš, tak musíš?" 18.3.2003     



 
Příloha č. 2 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 16. 4. DO 23. 4. 2003 
 
 
1. Ing. Miroslav Vogl (Česká mírová společnost) – Konference „Evropa ve světe trvale 
udržitelného míru“    č.j. 278 
2. Marta Kubišová a další – Pořad „Chcete mě?“    č.j. 279 
 
 
 


