
 
Zápis z 5. jednání Rady České televize dne 10. 3. 2004 

 
Přítomni: M. Badal, B. Fanta,  D. Dvořák, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena,  
J. Presl, A. Svobodová, P. Uhl a J. Voráč. 
Omluveni: J. Šilerová, H. Fibingerová 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, V. Vocetková,  M. Luhanová, P. Erben, Z. Šámal 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2003  
• Správní a soudní řízení 
• Plnění zákonných ustanovení – plnění usnesení č. 39/03/04 
• Hospodaření Rady ČT v roce 2003  
• Majetkové záležitosti 
• Podněty a stížnosti  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 55/05/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 56/04/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení B. Fanta a A. Svobodová a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 57/05/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2003 
Usnesení č. 58/05/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny, A. Svobodové a P. Uhla o 
přípravě Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2003. Rada obdržela pracovní verzi  
Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2003  a ukládá svým členům, aby nejpozději do 
pondělí  15. 3. 2004 8.00 hod. doručili své písemné připomínky na sekretariát Rady. (12:0:0) 

 
5) Správní a soudní řízení 

Usnesení č. 59/05/04: Rada bere na vědomí doplnění usnesení č. 29/03/04. (12:0:0)  
 

6) Plnění zákonných ustanovení – plnění usnesení č. 39/03/04 
Usnesení č. 60/05/04: Rada České televize bude prověřovat naplňování zákonných předpokladů 
v roce 2004 dle § 3 odst. 1a), g), i), j)  pouze v rámci zpracování Výroční zprávy o činnosti ČT 
v roce 2004. Rada ČT konstatuje, že Česká televize v roce 2003 naplnila požadavek § 3 odst. 1i) 
zákona o ČT tím, že opatřila 70,2% vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro 
sluchově postižené, nebo simultánním tlumočením do znakové řeči. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 61/05/04:Rada České televize konstatuje, že Česká televize je v České republice 
nositelem nových vysílacích technologií a služeb, a to i přes nevyřešený systém svého 
financování. Rada ČT ukládá pracovní skupině, aby ve spolupráci s GŘ předložila  v termínu do 
30.4.2004 návrh stanoviska k přípravě koncepce přechodu na digitální, rozhlasové a televizní 
vysílání v České republice. (12:0:0) 



Protinávrh P. Uhla - usnesení č. 62/05/04: Rada projednala východiska pro hodnocení výsledků 
naplňování zákonných předpokladů v oblasti programové a ve zpravodajství - § 2 odst. 2e) zákona 
č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů. Rada žádá GŘ, aby dle požadavků přiložené 
situační zprávy uspořádal v druhém čtvrtletí t.r. na toto téma seminář. (7:2:2) Toto usnesení 
nebylo přijato 
 
Původní návrh - usnesení č. 63/05/04: Rada projednala východiska pro hodnocení výsledků 
naplňování zákonných předpokladů v oblasti programové a ve zpravodajství - § 2 odst 2e) zákona 
č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů. Rada žádá GŘ, aby předložil podklady pro 
posouzení naplňování těchto zákonných předpokladů dle požadavků situační zprávy za období I. – 
VI. 2004 v termínu do 31.7.2004. (5:4:2) Toto usnesení nebylo přijato 
 
Usnesení č. 64/05/04: Rada projednala východiska pro hodnocení výsledků naplňování 
zákonných předpokladů v oblasti programové a ve zpravodajství - § 2 odst. 2e) zákona č.483/1991 
Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů. Pracovní skupina předloží na příští jednaní rady návrh na 
usnesení k této věci. (12:0:0) 
 

7) Hospodaření Rady ČT v roce 2003 
Usnesení č. 65/05/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o hospodaření Rady ČT v roce 
2003. (12:0:0) 
 

8) Majetkové záležitosti 
Usnesení č. 66/05/04: Rada v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Bank Security a.s. Jedná se o 
nebytové prostory pronajaté v souvislosti se zabezpečením ostrahy objektů ČT: 
- místnost č. P04 – kancelář, nájemné 3.000 Kč/m2 a rok 
- místnost č. P101 – šatna, nájemné 800 Kč/m2 a rok 
- celková užívaná plocha 27,73 m2 
 
 Podmínky smlouvy odpovídají OFŘ č. 5/2002.  (11:0:0) 
 

9) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 67/05/04: Rada bere na vědomí informace E. Koháka a P. Uhla o stavu řešení 
stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 
Usnesení č. 68/05/04: Rada bere na vědomí informace, týkající se stížnosti M. Rába  (čj. 116) ve 
věci moderování v pořadu ČT „Na větvi“ J. Patočkou. (11:0:0) P. Uhl nehlasoval, protože se 
označil za podjatého v této věci. 
 
Usnesení č. 69/05/04: Rada žádá GŘ, aby ověřil, zda v úvodní části pořadu Artóza ze dne 
14.2.2003 nedošlo k porušení Kodexu ČT, a aby zajistil, že se podobné pochybení nebude 
opakovat. (11:0:1)  
 
Usnesení č. 70/05/04: Rada v souvislosti s usnesením č. 68/05/04 deklaruje, že předsedové a další 
vedoucí představitelé politických stran by neměli moderovat jakékoliv pořady ČT. (11:0:0) 
 

10) Různé 
a) Usnesení č. 71/05/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o jednání SKSP dne 

5.3.2004, týkající se Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České 
republice. (11:0:0) 

 
b) Usnesení č. 72/05/04: Předseda rady zašle jejím jménem dopis předsedovi KDU-ČSL ve věci 

článku J. Kasala v denním tisku, týkající se urážlivých a nepravdivých informací o 
ovlivňování ČT ze strany člena Rady ČT J. Presla. (9:2:0) 



c) Předběžný program 6. jednání Rady, které se uskuteční 24.3.2004 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách.  

 
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2003 (J. Mrzena, A. Svobodová, 

P. Uhl, J. Janeček) 
• Plnění zákonných ustanovení – plnění usnesení č. 39/03/04 (A. 

Svobodová, B. Fanta) 
• Volba DK – informace o prověření kandidátů (J. Mrzena, M. Badal, 

B. Fanta) 
• Majetkové záležitosti (J. Mrzena, DK) 
• Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy (M. Horálek, 

M. Badal, Z. Hůlová) 
• Podněty a stížnosti (E.Kohák, P. Uhl) 
• 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 – příloha č. 2. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: B. Fanta a A. Svobodová 
 
 
 
 



Příloha č. 1: Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 10. 3. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum doručení 
Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 10. 3. 2004 

669 11.12.2003 M.Hronek stížnost na reklamy 8.1.2004 18.2.2004 
Odpověď dle návrhu 
GŘ 

24 13.11.2003 J.Vano skrytá reklama 23.1.2004 18.2.2004 
Odpověď dle návrhu 
GŘ 

15 8.1.2004 L.Mosler 
stížnost na programový 
dispečink 23.1.2004 18.2.2004 

Odpověď dle návrhu 
GŘ 

19 8.1.2004 M.Svárovský pořad "Nedej se" 23.1.2004 18.2.2004 Odpověď dle návrhu 
rady 

23 13.1.2004 P.Mayer pořad "Smrt pedofila" 23.1.2004 18.2.2004 Odpověď dle nvárhu 
GŘ 

93 12.2.2004 B.Kobrle, 
V.Sakař 

stížnost na V.Charouse     Odpověď dle návrhu 
rady +GŘ k vyřízení 

102 18.2.2004 J. Vidím kritický dopis skupiny 
občanů 

    GŘ k vyřízení 

105 18.2.2004 J.Hervert moderátor předpovědi 
počasí 

    Odpověď dle návrhu 
rady 

106 18.2.2004 P.Minár M.Šubrtová     
Odpověď dle návrhu
 rady 

108 18.2.2004 
rodina  
Pospíšilova křesťanský pořad     GŘ k vyřízení 

109 18.2.2004 L.Stárková M.Šubrtová     Odpověď dle návrhu 
rady 

110 18.2.2004 K.Landa M.Šubrtová     Odpověď dle návrhu 
rady 

112 19.2.2004 R.Ucháč koncesionářské 
poplatky 

    Odpověď dle návrhu 
rady 

115 19.2.2004 J.Merger film "Východ-Západ"     Odpověď dle návrhu 
rady 

122 25.2.2004 M.Ambrož stížnost na teleshoping a 
časté zpravodajství 

    GŘ k vyřízení 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  
34 19.1.2004 A. Zavřel stížnost na pořad "Stalo 

se" 
29.1.2004   

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



111 18.2.2004 P.Chabr 

nerespektování  
soukromí pacientů  
ve zpravodajství 5.3.2004     

113 18.2.2004 J.Hink hospodaření ČT 5.3.2004     
116 20.2.2004 M.Ráb stížnost na J.Patočku 5.3.2004     
 
 
Příloha č. 2 
 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 25. 2. DO 10. 3. 2004  
 

1. Václav Prokůpek, Martin Nezval – stížnost na Jiřího Ovečku č.j. 130 
2. Hubert Fadrus – reakce na odpověď č.j. 32, 594 – reportáž „Matka Tereza“ č.j. 132  
3. Vlastimil Tlustý (ODS) – stížnost na informace v pořadu „Dobré ráno“ z 25.2.2004 č.j. 133  
4. Josef Hanuš (A.Č.K.) – prohlášení k současné situaci v audiovizuální tvorbě č.j. 134 
5. Mervart – stížnost na ekologické pořady  č.j. 135 
6. Jan Berger – stížnost na „Fakta“ z 8.12.2002 č.j. 136 
7. Rodina Šťastných – poděkování M. Šubrtové č.j. 137 
8. Jan Bednář – stížnost na reklamy ve vysílání pro děti č.j. 138 
9. Iveta Jordanová (Růžový panter) – na vědomí korespondence s GŘ ČT č.j. 139 

10. Jana – dotaz na pozici moderátorky č.j. 140 
11. Jaroslav Kozler (OSTRK) – stížnost na porušení Kodexu ČT v pořadu „Na hraně“ 

dne 16.1.2004 
č.j. 141 

12. Vladimír Hendrych – reakce na odpověď č.j. 517, 546, 582, 668 č.j. 142 
13. RRTV, Marie Veselá – pořad „Křesťanský magazín“ č.j. 143 
14. SKSP, René Kohut – stížnost na mapky Evropy v pořadu „Počasí“ č.j. 144 
15. J. Silajdžić (Občanské sdružení 21 slovo) – odvysílání galakoncertu z romského 

festivalu KHAMORO 2004  
č.j. 145 

16. Vladimír Tůma – stížnost na opětovné porušení autorského zákona v pořadech „Na 
pomoc generální prokuratuře“ 

č.j. 146 

17. Jaroslav Kozler (OSTRK) – stížnost na GŘ za zneužití veřejnoprávního média 
k prosazovaní vlastních zájmů a cílů v pořadu „Český lev“ 

č.j. 147 

18. Vladimír Verhun – stížnost na výslovnost cizích názvů ve vysílání č.j. 148 
19. RRTV, Stanislav Libovický – stížnost na překlad pořadu „Jak vytvořit lidskou 

bytost, Jasnovidci“ z 19.2.2004 
č.j. 149 

20. Miloš Havránek (HZ Praha, spol. s r.o.) – nabídka spolupráce při plnění zákonem 
stanovených povinností při výběru dodavatele elektrické energie 

č.j. 150 

21. Hynek Golka (HMO OIL trade) – stížnost na pořad v „Reportu“ ČT Ostrava dne 
25.2.2004 o firmě HMO OIL trade s.r.o. 

č.j. 151 

 
 
 
 
 
 
 
 


