
 
Zápis ze 4. jednání Rady Ceské televize dne 25. 2. 2004 

 
Prítomni: M. Badal, D. Dvorák, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hulová, E. Kohák, L. Miler,  
J. Mrzena, A. Svobodová, P. Uhl a J. Vorác. 
Omluveni: B. Fanta,  J. Šilerová, J. Presl 
Sekretariát Rady CT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Predsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janecek, V. Vocetková,  F. Lambert, M. Tajc, M. Krafl, J. Krejcík 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnení usnesení a kontrola zápisu 
• Statut CT 
• Etický panel  
• Plány strategického rozvoje  
• Materiály z DK 
• Poskytování objektivních, overených a ve svém celku vyvážených informací pro svobodné 

vytvárení názoru 
• Podnety a stížnosti  
• Ruzné  
• Schválení usnesení,  záver 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení c. 43/04/04: Rada schválila program jednání v navrženém znení. (10:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení c. 44/04/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení D. Dvorák a P. Uhl a poveruje je 
overením tohoto zápisu. (10:0:0) 

 
3) Plnení usnesení a kontrola zápisu 

Usnesení c. 45/04/04: Rada bere na vedomí informace J. Mrzeny o plnení usnesení vyplývajících 
ze zápisu z jednání rady. (10:0:0) 
 

4) Statut CT 
Usnesení c. 46/04/04: Rada schvaluje na návrh GR Statut Ceské televize s úcinností od 25.2.2004. 
(11:0:0) 

 
5) Kodex CT, Etický panel 

Usnesení c. 47/04/04: Rada v souladu s Kodexem CT souhlasí se jmenováním Etického panelu 
Ceské televize ve složení: Prof. JUDr. Petr Hajn, Doc. RNDr. Helena Illnerová, Mgr. František 
Lobovský, Jirí Penás a Zdenek Velíšek .(11:0:0)  
 

6) Plány strategického rozvoje 
Usnesení c. 48/04/04: Rada bere na vedomí žádost GR o odklad termínu predložení návrhu Plánu 
strategického rozvoje CT. Rada konstatuje, že zpracování tohoto, pro budoucnost CT zásadního 
dokumentu, se prodlužuje z duvodu dosud neschválené novely zákona o koncesionárských 
poplatcích.  
Rada doporucuje GR, aby pri zpracování predmetného dokumentu postupoval v intencích 
usnesení c. 346/26/03 a s príslušnými pracovními skupinami Rady CT. (11:0:0) 

 
 
 
 



7) Materiály z DK 
Plán cerpání rozpoctu na 1. ctvrtletí roku 2004 
Usnesení c. 49/04/04: Rada po projednání v DK bere na vedomí materiál Plán cerpání rozpoctu na 
1. ctvrtletí roku 2004 z toho:  
 
A) Náklady         1.087.564 tis Kc 
 z toho: 
                   osobní náklady                                              247.021 tis Kc 
  (mzdy + zákonné pojištení) 
                   odpisy               87.926 tis Kc 
  výrobní úkol           373.456 tis Kc 
  náklady režijní a obslužných útvaru     379.161 tis Kc 
                                                                                
 
B) Výnosy       1.023.803 tis Kc 
 z toho: 
  televizní poplatky        712.900 tis Kc 
  reklama          185.496 tis Kc 
  ostatní           125.407 tis Kc 
 
C) Investice - výdaje                                                                  55.466 tis Kc 
 
D) Hospodárský výsledek                  -63.761  tis Kc.  
(11:0:0) 
 

Opatrení k rovnomernému vykazování nákladu a výnosu v roce 2004 
Usnesení c. 50/04/04: Rada obdržela materiál Opatrení k rovnomernému vykazování nákladu a 
výnosu v roce 2004 a bere jej na vedomí. (11:0:0) 
 

8) Poskytování objektivních, overených a ve svém celku vyvážených informací pro svobodné 
vytvárení názoru 
Usnesení c. 51/04/04: Rada CT považuje pro rok 2004 za jednu ze svých priorit sledovat dusledné 
naplnování ustanovení §2 odst.2 zákona c. 483/1991 Sb., o CT, ve znení pozdejších predpisu, 
zejména „poskytování objektivních, overených a ve svým celku vyvážených informací pro 
svobodné vytvárení názoru“. Rada soucasne bude v roce 2004 sledovat aplikaci Kodexu CT do 
praxe.  
Rada ukládá pracovní skupine ve složení A. Svobodová, M. Badal a D. Dvorák, aby ve spolupráci 
s GR pripravila ze zdroju mediálních analýz (InnoVatio), prehledu rešení stížností a podnetu Rade 
CT a prehledu správních rízení RRTV v záležitostech objektivity a vyváženosti, podklady pro 
jednání rady za období 1. ctvrtletí roku 2004, v termínu do 23.4.2004.  
Rada dále ukládá pracovní skupine ve složení M. Badal, Z. Hulová a  J. Vorác, aby ve spolupráci 
s GR pripravila podklady o naplnování Kodexu CT v 1. ctvrtletí roku 2004 v termínu do 
23.4.2004. (11:0:0) 
 

9) Podnety a stížnosti 
Usnesení c. 52/04/04: Rada bere na vedomí informace E. Koháka a P. Uhla o stavu rešení 
stížností a podnetu k dnešnímu dni (viz príloha c. 1). (11:0:0) 
Prehled došlé pošty – príloha c. 2. 
Usnesení c. 53/04/04: Ve veci stížnosti J. Tuttera z organizace Greenpeace (cj. Rady 677/03 a 
75/04) na porad Fakta z 8.12.2003 doporucuje rada generálnímu rediteli, aby s využitím vnitrních 
mechanizmu CT zpracoval stanovisko k této stížnosti a informoval radu, zda poradem nebyl 
porušen zákon o CT. V termínu do 31.3.2004. (10:0:1) 
 
 
 



11) Ruzné 
a) Rada gratuluje k ocenení CT, které se jí dostalo pri  predávání cen TýTý. 
b) Dne 5.3. od 10.00 hod se uskutecní  jednání SKSP. 
c) Usnesení c, 54/04/04: Rada jmenuje pracovní skupinu ve složení M. Horálka, B. Fantu, Z. 

Hulovou a J. Šilerovou, aby ve spolupráci s GR zpracovala návrh usnesení rady ve veci 
žádosti Výboru pro vzdelávání, vedu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PCR, týkající se 
petice c. 1/04 násilí a zobrazování sexuality ve filmech a poradech televizí. V termínu do 
23.4.2004. (11:0:0) 

d) Jednání rady do konce 1.pololetí t.r. se predbežne uskutecní v techto termínech:  
brezen: 10.,24.3. 
duben: 7.,21.4. 
kveten: 5.,19.5. 
cerven: 2.,16.,30.6. 

e) Predbežný program 5. jednání Rady, které se uskutecní 10.3.2004 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavcích horách.  

 
• Zahájení, kontrola zápisu… 
• Výrocní zpráva o cinnosti CT v roce 2003 (J. Mrzena, A. Svobodová, 

P. Uhl, J. Janecek) 
• Správní a soudní rízení (J. Mrzena, J. Janecek) 
• Plnení zákonných ustanovení – plnení usnesení c. 39/03/04 
• Hospodarení Rady CT v roce 2003 (J. Mrzena) 
• Podnety a stížnosti (E.Kohák, P. Uhl) 
• Ruzné 
• Schválení usnesení a záver 

      
 
 
 
 
 
                                                                  Ing. Jan Mrzena 

                        predseda Rady CT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
 

1) Statut CT 
2) Stav rešení stížností a podnetu k dnešnímu dni 
3) Prehled došlé pošty – príloha c. 2. 

 
 
Overovatelé zápisu: D. Dvorák a P. Uhl  

 



Príloha c. 1: Statut CT 
 

 

 
Statut Ceské televize 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha, 25. února 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Postavení Ceské televize  

CLÁNEK I 

1) Ceská televize je právnickou osobou zrízenou s úcinností od 1. ledna 1992 zákonem      c. 
483/1991 Sb., o Ceské televizi.  
 
2) Ceská televize je verejnou institucí provozující televizního vysílání. Jejím hlavním úkolem 
je tvorba televizních programu a jejich vysílání prostrednictvím pozemních vysílacích 
zarízení a jiných technických prostredku,  a to analogove i digitálne. Touto cinností, jakož i 
výrobou televizních poradu, poprípade dalšími cinnostmi poskytuje službu verejnosti a 
prispívá k rozvoji kultury.  
 
3) Sídlem Ceské televize je Praha 4 – Kavcí Hory, PSC 140 70. 
 
4) Identifikacním císlem Ceské televize je 00027383.  
 
5) Ceská televize se nezapisuje do obchodního rejstríku. 
 
6) Stát neodpovídá za závazky Ceské televize a Ceská televize neodpovídá za závazky státu. 
 
 

CLÁNEK II 

1) Své úkoly Ceská televize plní zejména tím, že 
 
    a) vytvárí a vysílá (šírí) televizní programy po celém území Ceské republiky, 
    b) porizuje zvukové a zvukove obrazové záznamy za pomoci vhodných a dostupných   

technologií,  
    c)  vytvárí a udržuje archivní fondy     
    d) nakupuje licence k užití záznamu audiovizuálních del od zahranicních a tuzemských 

nositelu práv a smluvne poskytuje licence k užití jí vyrobených záznamu jiným osobám 
v tuzemsku a v zahranicí, 

    e) soustavne organizuje pruzkum ohlasu televizních poradu u diváku, 
    f)  zajištuje svuj technický rozvoj a vyvíjí cinnost v oblastech nových vysílacích    

technologií, a služeb, 
    g) spolupracuje s významnými kulturními a umeleckými organizacemi ci spolecnostmi, 
    h) podporuje ceskou filmovou tvorbu 

  i) pecuje o profesionální a vzdelanostní rozvoj svých pracovníku. 
 
2)  Ceská televize poskytuje další služby a vyvíjí podnikatelskou cinnost, není- li to v rozporu 
s jejím posláním. 
  
3)  Ceská televize je clenem mezinárodního sdružení vysílatelu verejné služby Evropská 
rozhlasová a televizní unie (EBU/UER) a podílí se na mezinárodní spolupráci televizních 
stanic verejné služby.   
 
4) Ceská televize je jedním ze zrizovatelu obecne prospešné spolecnosti Clovek v tísni – 
Spolecnost pri Ceské televizi, o.p.s. 
 
5) Ceská televize prispívá k rozvoji vzdelání a výzkumu v televizních oborech. 
 



Organizace a rízení 

CLÁNEK III 

Statutárním orgánem Ceské televize je generální reditel.  
 
Generální reditel zejména 
a)  rídí cinnost Ceské televize,  

      b) v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci Ceské televize, vydává organizacní, 
podpisový a pracovní rád a provozní rády, 

c)  jedná jménem Ceské televize. 
 
3) Generální reditel ciní písemné právní úkony jménem Ceské televize tak, že k vytištenému 
nebo nadepsanému názvu Ceské televize pripojí svuj podpis. 
 
4) Generální reditel Ceské televize zmocní pro prípad své neprítomnosti svého zástupce 
z vedoucích zamestnancu na prvním stupni rízení. 

 
5) Generální reditel je z výkonu své funkce odpovedný Rade Ceské televize. 
 
6) Generální reditel predkládá Rade Ceské televize k projednání a schválení: 

a) Statut Ceské televize,  
b) návrh rozpoctu a záverecného úctu Ceské televize, 
c) návrh dlouhodobých plánu programového, technického a ekonomického 

rozvoje,  
d) návrh na zrízení nebo zrušení televizních studií; cl. V.1 Statutu CT zustává 

tímto ustanovením nedotcen, 
e) návrh na jmenování a odvolání reditelu televizních studií,  
f) návrh na pronájem nemovitostí na dobu delší než tri mesíce, na zcizení, 

poprípade zatížení nemovitostí nebo jejich cástí, 
      g) návrh na jmenování a odvolání clenu Etického panelu. 
 
7) Rada Ceské televize plní své úkoly v souladu se zákonem o Ceské televizi, který jí 
vyhrazuje postavení orgánu, jímž se uplatnuje právo verejnosti na kontrolu Ceské televize.  
Poradním orgánem Rady Ceské televize ve vecech kontroly hospodarení Ceské televize je 
Dozorcí komise. 
 
8) V pracovneprávních úkonech vuci zamestnancum sekretariátu Rady Ceské televize 
respektuje Ceská televize v mezích zákoníku práce usnesení Rady Ceské televize, prijatá 
v této veci. 
 
9) Stálým poradním orgánem generálního reditele je Kolegium generálního reditele. Cleny 
Kolegia jsou z titulu svých funkcí všichni vedoucí zamestnanci na prvním stupni rízení, 
poprípade další fyzické osoby urcené rozhodnutím generálního reditele.  
 
10)  Poradním orgánem generálního reditele je rovnež Etický panel zrízený Kodexem 
Ceské televize.  
 
 

 CLÁNEK IV 

1) Základní organizacní struktura Ceské televize je podrobneji stanovena v organizacním 



rádu. Organizacní rád je prístupný na internetových stránkách CT www.czech-tv.cz. Organi-
zacní rád a podpisový rád upravují posloupnost pravomocí a odpovedností na jednotlivých 
stupních rízení, oprávnení k jednání jménem Ceské televize, rozsah cinnosti jednotlivých 
útvaru a vztahy mezi útvary. 
 
2) Útvary prímo podrízené generálnímu rediteli rídí odborní reditelé, poprípade další vedoucí 
zamestnanci na prvním stupni rízení. Generální reditel je jmenuje a odvolává po projednání 
s Radou Ceské televize.  
 
 

Televizní studia 

CLÁNEK V 

1) Soucástí Ceské televize jsou televizní studia, která s predchozím souhlasem Rady Ceské 
televize zrizuje generální reditel s výjimkou  Televizního studia Brno a Televizního studia 
Ostrava, která byla zrízena a mohou být zrušena pouze zákonem. Sídlem TS Brno je 
Behounská 18, Brno, PSC 658 88, sídlem TS Ostrava je Dvorákova 18, Ostrava 1, PSC 729 
20.   

 
2) Televizní studia se podílejí na vysílání a regionálním vysílání Ceské televize v rámci plnení 
úkolu daných vysílacím schématem a výrobním úkolem zejména výrobou poradu a spravují 
také archivní fondy Ceské televize, které vznikly jejich cinností. Reditele televizního studia 
jmenuje a odvolává na návrh generálního reditele Ceské televize Rada Ceské televize. Reditel 
televizního studia je oprávnen cinit jménem Ceské televize právní úkony týkající se televizní-
ho studia, s výjimkou pronájmu nemovitostí na dobu delší než tri mesíce, zc izení a zatížení 
nemovitostí a poprípade dalšího nakládání s majetkem podle konkrétního rozhodnutí 
generálního reditele. Za cinnost televizního studia je reditel televizního studia odpovedný 
generálnímu rediteli a rídí se jeho pokyny. 
 

 

Rozhodné predpisy 

CLÁNEK VI 

1) Ceská televize vykonává svou cinnost v souladu se zákonem c. 483/1991 Sb., o Ceské 
televizi a zákonem c. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, oba ve 
znení pozdejších predpisu, jakož i na základe dalších obecne závazných právních predpisu 
Ceské republiky vcetne zákona c. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znení pozdejších predpisu. 
 
2) Zásady naplnování verejné služby v oblasti televizního vysílání závazné pro Ceskou 
televizi a její pracovníky stanoví Kodex Ceské televize. 
 
Vysílání programu Ceské televize se rídí vysílacím schématem. Od vysílacího schématu se 
odvozuje výrobní úkol. Oba dokumenty schvaluje generální reditel. Pravidla, která je treba 
dodržovat pri odbavování poradu a pri vlastním vysílání, stanoví provozní rád.    
 
Provozní rád, organizacní rád, podpisový rád, pracovní rád a další vnitrní predpisy Ceské 
televize zásadní povahy jsou vydávány ve forme rozhodnutí generálního reditele. Vedoucí 
zamestnanci na prvním stupni rízení mohou v mezích svých pravomocí vydávat vnitrní 
predpisy ve forme opatrení, obdobne postupují reditelé televizních studií. 



 

Hospodarení Ceské televize  

Clánek VII 

1)  Ceská televize jako právnická osoba hospodarí na svuj úcet a odpovednost s vlastním ma-
jetkem podle vnitrne stanovených pravidel v souladu s obecne platnými právními predpisy. 
 
2)  Financními zdroji Ceské televize jsou zejména: 

a) výnos z televizních poplatku, vybíraných dle zákona c. 252/1994 Sb. o rozhlasových a 
televizních poplatcích, v platném znení, 

b) príjem z vlastní podnikatelské cinnosti, vcetne výnosu z prodeje reklamního casu 
uskutecnovaný v souladu se zákonem c. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znení. 

 
3)  Ceská televize sestavuje plány a rozepisuje rozpocet (rozpocty) na kalendární rok. Príjmy 
z podnikatelské cinnosti muže použít pouze k financování cinností stanovených zákonem o 
Ceské televizi. 
 
4)  Samostatnou kapitolou rozpoctu Ceské televize je rozpocet Rady Ceské televize, z nehož 
se hradí náklady spojené s cinností Rady a její Dozorcí komise. 
 
5)  Ceská televize úctuje v soustave podvojného úcetnictví podle úctové osnovy platné pro po-
litické strany, hnutí, obcanská sdružení a jiné nevýdelecné organizace.  

 
6)  Prubežnou kontrolou hospodarení Ceské televize je ve smyslu zákona o CT poverena 
Dozorcí komise, poradní orgán Rady Ceské televize. Ze své cinnosti se Dozorcí komise 
odpovídá Rade Ceské televize.  
 
7)  Úcetní záverka Ceské televize za kalendární rok musí být schválena výrokem nezávislého 
auditora. 

 

Pristup k informacím 

Clánek VIII 

1) Ceská televize plní informacní povinnosti uložené jí obecne závaznými právními predpisy, 
vcetne povinnosti poskytovat údaje podle zákona c.106/1999 Sb., o svobodném prístupu k 
informacím, v platném znení. 

2)  Ceská televize je oprávnena chránit své duševní vlastnictví a obchodní tajemství. 

 

3) Statut Ceské televize, Kodex Ceské televize a organizacní rád uverejnuje Ceská televize na 
svých internetových stránkách www.czech-tv.cz. 

 
 

Zmeny Statutu Ceské televize  

Clánek IX 

V prípade potreby zmeny Statutu Ceské televize predloží generální reditel Rade Ceské 
televize ke schválení návrh zmen. Zmena Statutu je úcinná okamžikem schválení Radou 



Ceské televize, jestliže Rada neurcí pozdejší termín úcinnosti této zmeny. Generální reditel 
bez zbytecného odkladu po nabytí úcinnosti zmen Statutu zabezpecí uverejnení úplného a 
aktuálního znení tohoto dokumentu.  

 
 

Záverecná ustanovení 

Clánek X 

1) Zrušuje se Statut Ceské televize ze dne 27. 8. 2003. 

 
2) Tento Statut byl schválen Radou Ceské televize a nabývá úcinnosti dne 25.února 2004. 



 
Príloha c. 2: Stav rešení stížností a podnetu k dnešnímu dni 
 
 

Stav rešení stížností a podnetu ke dni 25. 2. 2004 
cj Datum 

dorucení 
Jméno Charakteristika Predáno GR k vyjádrení     

datum predání datum dorucení  
Zpusob vyrízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 25. 2. 2004 
58 29.1.2004 Z. Límanová dotazy na porady Ct     GR k vyrízení 
60 29.1.2004 M. Džubákobá casové posuny poradu     GR k vyrízení 

62 29.1.2004 OSMedia informace rade  
predáno GR k 

informaci   
Odpoved dle návrhu 
rady 

63 2.2.2004 J. Habart dotazy      GR k informaci 
65 2.2.2004 M. Kapr dotazy     GR k informaci 
66 2.2.2004 A. Mádle netýká se CT     Odpoved dle návrhu 

rady 

79 2.2.2004 M. Kucera FC Tescoma Zlín     Odpoved dle návrhu 
GR 

80 4.2.2004 M. Skyba Personální otázky     Odpoved dle návrhu 
rady 

82 28.1.2004 M. Jehlicková Personální otázky     Odpoved dle návrhu 
rady 

89 10.2.2004 J. Martínek Žádost o omluvu     Odpoved dle návrhu 
rady 

90 10.2.2004 A. Janík Stížnost na moderátory 
CT 

    Odpoved dle návrhu 
rady 

679 15.12.2003 Kurschovi stížnost na "Hodinu 
pravdy" 

8.1.2004 30.1.2004 Odpoved dle návrhu 
rady 

Stížnosti predané GR k vyjádrení  
669 11.12.2003 M. Hronek stížnost na reklamy 8.1.2004     
675 12.12.2003 RRTV porušení zákona -Fakta 8.1.2004 30.1.2004   
15 8.1.2004 L. Mosler stížnost na programový 

dispecink 

23.1.2004 18.2.2004 

  
19 8.1.2004 M. Svárovský porad "Nedej se" 23.1.2004 18.2.2004   
23 13.1.2004 P. Mayer porad "Smrt pedofila" 23.1.2004 18.2.2004   
24 13.1.2004 J. Vano skrytá reklama 23.1.2004 18.2.2004   
34 19.1.2004 A. Zavrel stížnost na porad "Stalo 

se" 

29.1.2004   

  
59 29.1.2004 Rhinoceros, a.s. stížnost na "Fakta" 12.2.2004     
67 2.2.2004 P.Bém porady J.Škopkové 12.2.2004     

 



 
Príloha c. 3: Prehled došlé pošty 
 
PREHLED DOŠLÉ POŠTY  OD 11. 2. DO 25. 2. 2004  
 

1. Boris Kobr le a Vladimír Sakar – stížnost na Víta Charouse, vedoucího APF c.j. 93 
2. Jan Vidím (PSP CR) – kritický dopis skupiny obcanu c.j. 102 
3. Martin Mejstrík (Senát PSP CR) – usnesení výboru k petici proti násilí a 

zobrazování sexuality v poradech TV 
c.j. 103 

4. Josef Hervert – moderátor predpovedi pocasí c.j. 105 
5. Peter Minár – podekování M. Subrtové c.j. 106 
6. Jan Slezák – stížnost na porad „Artróza“ z 14.2.04 c.j. 107 
7. rodina Pospíšilova – krestanský porad c.j. 108 
8. Linda Stárková – podekování M. Šubrtové za porad „Legata“ c.j. 109 

19. Karel Landa – podekování M. Šubrtové  c.j. 110 
10. Pavel Chabr – stížnost na nerespektování soukromí pacientu ve zpravodajství CT c.j. 111 
11. Radim Uchác – koncesionárské poplatky c.j. 112 
12. J. Hink – hospodarení CT c.j. 113 
13. Michael Kocáb, Martin Kratochvíl a Zdenek Kozák – otevrená stížnost na formu 

zpravodajství v kauze Trend 
c.j. 114 

14. Jirí Merger – reakce na odpoved c.j. 51 ( film Východ – Západ) c.j. 115 
15. Miloš Ráb – stížnost na  J. Patocku moderátora poradu „Na vetvi“ c.j. 116 
16. V. Stepová – verejnoprávní vysílání – doporucení Parlamentního shromáždení Rady 

Evropy  
c.j. 118 

17. OS Media – otevrený dopis Rady OS Media Poslanecké snemovne PCR c.j. 119 
18. Michal Ambroz – stížnost na teleshoping a casté zpravodajství CT c.j. 122 

 
 
 


