
Zápis z 15. jednání Rady České televize dne 11. 8. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Proke�, A. Svobodová, J . �ilerová a J. Voráč 
Omluveni:  J. Presl,  P. Uhl 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, F. Lambert, Z. �ámal 
 
Program jednání:   

! Zahájení, volba návrhové komise 
! Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2003 
! Výrok auditora  
! Náklady ČT na volby do EP  
! Hospodaření Rady ČT v 1. pololetí 2004 
! Údaje o vysílání ČT za 1. pololetí 2004  
! Hodnocení roční činnosti GŘ  
! RTV poplatky  
! Podněty a stí�nosti 
! Různé  
! Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 213/15/04: Rada souhlasí s přelo�ením bodu �Hodnocení roční činnosti GŘ� na pří�tí 
jednání rady. (1:4:6) Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 214/15/04: Rada souhlasí s vyřazením bodu �Hodnocení roční činnosti GŘ�. (1:5:6) 
Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 215/15/04: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (10:0:2) 

 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 216/15/04: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Miler a J. Proke� a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (10:0:2) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 217/15/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2003 
Usnesení č. 218/15/04: Rada po projednání 1. verze Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2003 
ukládá pracovní skupině zapracovat náměty, které vzejdou z připomínkového řízení členů rady.  
Náměty za�lou členové rady písemně na sekretariát rady, v termínu nejpozději do 16.8.2004 do 
12.00 hod.  
Rada dále ukládá pracovní skupině, aby ve spolupráci s GŘ ČT a předsedou DK předlo�ila 
závěrečnou verzi výroční zprávy po projednání v  DK radě ke schválení na jednání dne 25.8.2003. 
(12:0:0) 
 

5) Výrok auditora 
Usnesení č. 219/15/04: V souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o Auditorech, a s auditorskými 
směrnicemi vydanými komorou auditorů ČR ověřila společnost Ernst and Young účetní závěrku 
České televize k 31.1.2003. Rada po projednání v DK bere na vědomí Výrok auditora �bez 
výhrad� ze dne 3.8.2004. (12:0:0) 

 
6) Náklady ČT na volby do EP 

Usnesení č. 220/15/04: Rada ČT obdr�ela v souvislosti s plnění usnesení č. 105/08/04 podrobnou 
informaci o zabezpečení plnění §59 odst. 4, zákona č. 62/2003 o volbách do Evropského 



parlamentu Českou televizí, včetně specifikace přímých nákladů, které v této souvislosti České 
televizi vznikly.  
Rada konstatuje, �e externí náklady činily 106 tis. Kč a interní náklady 163 tis. Kč. 
Rada současně konstatuje, �e celkové náklady byly při zaji�tění lep�ího komfortu pro kandidující 
politické strany, hnutí a koalice, na úrovni nákladů ČT na zaji�tění zákonných povinností při 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v r. 1996. 
Rada dále konstatuje, �e ČT neobdr�ela �ádnou stí�nost na způsob zaji�tění předvolebního vysílání. 
(13:0:0) 
 

7) Hospodaření Rady ČT v 1. pololetí 2004 
Usnesení č. 221/15/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o hospodaření Rady ČT za I. 
pololetí 2004. Rada souhlasí se sní�ením svého rozpočtu na rok 2004 v polo�ce �Zahraniční 
cestovné� o 50.000,- Kč. (13:0:0) 
 

8) Údaje o vysílání ČT za 1. pololetí 2004 
Usnesení č. 222/15/04: k materiálu č. 5/15 (z 22.7.2004) � Zpráva k usnesení Rady ČT č. 
130/09/04: Rada konstatuje, �e ČT v průběhu 1. pololetí 2004 odvysílala celkem více ne� 72.000 
pořadů, součástí vysílání se stalo 17 nových formátů a 4 inovované zpravodajsko-publicistické 
relace.  
Rada po projednání doporučuje GŘ, aby poznatky vyplývající z analýzy zpracované výzkumem 
programu a auditoria byly uplatněny při tvorbě nového programového schématu na rok 2005.  
Rada �ádá GŘ, aby ji seznámil s programovými změnami do konce října 2004.  (9:0:3) 
Usnesení č. 223/15/04: k materiálu č. 13/14 � Údaje o vysílání ČT 1. pololetí r. 
2001/2002/2003/2004: Rada obdr�ela informace o základních údajích o vysílání ČT v 1. pololetí 
roku 2004, a to v souvislostech porovnání se stejnými obdobími let 2001 � 2003.  
Rada po projednání konstatuje, �e ČT ve sledovaném období naplňovala ve�keré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozděj�ích předpisů, vyjma 
podílu studií na celostátním vysílání ČT. Rada v této souvislosti přijala usnesení  č. 174/12/04. 
(12:0:0) 

 
9) Hodnocení roční činnosti GŘ 

Usnesení č. 224/15/04: Rada souhlasí s tím, �e se do materiálu Hodnocení ročního působení J. 
Janečka ve funkci generálního ředitele ČT doplní bod Archiv ČT - Nedo�lo ke kreativnímu 
vyu�ívání archivu ČT v programové nabídce. (1:5:6) Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 225/15/04: Radou souhlasí s tím, �e se do materiálu Hodnocení ročního působení J. 
Janečka ve funkci generálního ředitele ČT doplní do bodu Program větu: Nebylo uskutečněno 
programové a formátové odli�ení ČT1 a ČT2. (3:4:5) Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 226/15/04: Rada souhlasí s tím, �e se do materiálu Hodnocení ročního působení J. 
Janečka ve funkci generálního ředitele ČT doplní do bodu Podpora filmové tvorby větu: Do�lo ke 
zvý�enému nákupu vysílacích a distribučních práv od českých filmových producentů. (10:1:2) 
Usnesení č. 227/15/04: Rada ČT schvaluje materiál Hodnocení ročního působení Jiřího Janečka 
ve funkci generálního ředitele České televize (příloha zápisu č. 3). (13:0:0) 
 

10) Podněty a stí�nosti 
Usnesení č. 228/15/04: Rada bere na vědomí informace J.Voráče a Z. Hůlové o stavu ře�ení 
stí�ností a podnětů k dne�nímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:0) 
Přehled do�lé po�ty � příloha č. 2. 
Stí�nost čj.291 Pavla Dostála  na pořad Večerník z Čech, ČT 1, z 8.6.2004: Usnesení č. 
229/15/04: Rada pova�uje větu �Ministerstvo kultury jako hlavní investor stavby (krajské vědecké 
knihovny v Liberci) o poru�ení dotačních pravidel vědělo, ale �ádnou nápravu nezjednalo� 
v pořadu ČT 1 Večerník z Čech z 8.6. 2004 za profesionální pochybení, neboť ČT neuvedla zdroj 
této informace. Neuvedení zdroje patří mezi základní pochybení tvůrců pořadu. Dal�ím 
pochybením bylo i nezveřejnění informace o opakované snaze redaktorky získat vyjádření MK ČR 
k dané kauze. 



Rada v�ak odmítá stě�ovatelův názor, �e manipulace s informací byla úmyslná v tom smyslu, aby 
se zvý�ila atraktivnost pořadu.  
Rada �ádá generálního ředitele,aby učinil opatření, aby se takové chyby neopakovaly. (11:0:0) 

 
11) RTV poplatky 

Usnesení č. 230/15/04: Orgánem, jím� se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České 
televize je Rada České televize. Rada schvaluje rozpočet a závěrečný účet České televize a 
kontroluje společně se svým poradním orgánem � dozorčí komisí � hospodaření televize veřejné 
slu�by. Rada v souvislosti s ročním hodnocením činnosti Jiřího Janečka ve funkci generálního 
ředitele konstatuje, �e se hospodaření České televize stabilizovalo a díky dosa�eným úsporám je 
zabezpečeno plnění základních úkolů televize veřejné slu�by. S ohledem na stávající systém 
financování České televize není mo�no zabezpečit její dal�í rozvoj, zkvalitňování programové 
nabídky, podpory české filmové tvorby a přechod na celoplo�né digitální vysílání v systémech T-
DAB a DVB-T. 
Usnesení č. 231/15/04: Rada České televize na základě svých zákonných povinností a 
odpovědnosti tak opětovně deklaruje potřebuje vytvoření stabilního systému financování televize 
veřejné slu�by. Rada České televize v této souvislosti opětovně deklaruje potřebu: 
- navý�ení koncesionářských poplatků 
- valorizace poplatků vázanou na inflaci 
- ponechat smí�ený model financování (reklama a dal�í vlastní podnikatelská činnost) 
- zlep�it vymahatelnost koncesionářských poplatků. 
Rada pověřuje svého předsedu, aby s tímto stanoviskem seznámil Vládu ČR, Poslaneckou 
sněmovnu a Senát Parlamentu ČR a její příslu�né orgány. (11:0:0) 

 
12) Různé 

a) Předbě�ný program 16. jednání Rady, které se uskuteční 25. 8. 2004 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách: 

• Zahájení, kontrola zápisů� 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2003 (J. Mrzena, B. Fanta, M. Horálek, L. Kozák, J. 

Janeček, F. Lambert) 
• Hospodaření ČT za období I. � VI. 2004 (J. Mrzena, L. Kozák, J. Janeček, F. Lambert) 
• Naplňování Kodexu ČT � plnění usnesení č. 126/09/04 (M. Badal, Z. Hůlová, J. Voráč, J. 

Janeček) 
• Men�inové pořady � plnění usnesení č. 415/32/03 (P. Uhl, J. �ilerová, J. Janeček) 
• Zahraniční zpravodajové � plnění usnesení č. 5/01/04 (A. Svobodová, Z. Hůlová, J. Janeček) 
• Objektivita, vyvá�enost � plnění usnesení č. 138/10/04 (M. Badal, D. Dvořák, A. Svobodová, 

J. Janeček) 
• Podněty a stí�nosti (P. Uhl, J. Voráč,  Z. Hůlová) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

                                                                   Ing. Jan Mrzena 
                      předseda Rady ČT 

 
 
 
Přílohy:  

1) Stav ře�ení stí�ností a podnětů k dne�nímu dni 
2) Přehled do�lé po�ty  
3) Roční hodnocení J. Janečka ve funkci GŘ ČT 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: L. Miler, J. Proke� 



 
Příloha č. 1 

Stav ře�ení stí�ností a podnětů ke dni 11. 8. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stí�nosti na jednání Rady dne 11. 8. 2004 

321 15.7.2004 M.Hálek 
reakce na odpověď  
č.j. 175 - "Události" z 19.3.04     

Odpověď dle návrhu  
rady + GŘ k vyřízení 

322 12.7.2004 J.Horák diskriminace sex.men�in     GŘ k vyřízení 

327 21.7.2004 M.Freiová 
stí�nost na natáčení pořadu o 
registrovaném partnerství     GŘ k vyřízení 

346 21.7.2004 M.Vojta Otázky Václava Moravce     GŘ k vyřízení 

284 7.6.2004 J. Galatík 
stí�nost na JM večerník z 
26.5.04 1.7.2004 23.7.2004 Odpověď dle návrhu GŘ 

286 7.6.2004 V.Kupec 

stí�nost na přímý přenos 
z výročí vylodění v 
Normandii 1.7.2004 3.8.2004 Odpověď dle návrhu GŘ 

291 14.6.2004 P.Dostál stí�nost na Večerník z 8.6.07 1.7.2004 3.8.2004 viz usnesení 
Stí�nosti předané GŘ k vyjádření  

323 20.7.2004 P.�těpánek 
stí�nost na pořad  
"Reportéři ČT" z 12.7.04 11.8.2004     

 



 
Příloha č. 2 

PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 21. 7. DO 11. 8. 2004 
 

1. Oldřich Oliver Malina � dokumentární filmy o J. Kajínkovi č.j. 334 
2. Tomá� Karabela � reakce na odpověď  č.j. 225 - stí�nost na �Události� z 28.4.04 č.j. 335 
3. Jaromír Talíř � postoupení stí�nosti V. Kupce (č.j. 286) č.j. 336 

k č.j. 286 
4. Jaromír Talíř � postoupení dopisu Jana Kopičky � neoprávněné vyzvání k zaplacení 

tv poplatků 
č.j. 336 

5. Jiří Schumann � stí�nost na umístění titulků u cizojazyčných filmů č.j. 337 
6. Martin �imánek � reakce na odpověď č.j.217 - stí�nost na pořad �Reportéři ČT� 

z 8.3.04 
č.j. 338 

7. Jana Horváthová � reakce na odpověď č.j. 254 - stí�nost na pořad �Velký vůz� ze 
17.5.04 

č.j. 339 

8. Pavel Macháček � stí�nost na �Události� ze 17.7.04 a časové zařazení pořadů č.j. 340 
9. Vladimír Hendrych � reakce na odpověď č.j. 299 č.j. 342 

k č.j. 299 
10. Jana Zvoníčková (MAGA spol.s r.o.) � kopie dopisu �éfproducentovi CPDV � 

pořad �Chcete mě?� 
č.j. 345 

 
 



 
Příloha č. 3 
 

Hodnocení ročního působení Jiřího Janečka ve funkci generálního ředitele 
České televize 

 
Jiří Janeček byl zvolen generálním ředitelem České televize 16. 7. 2003. Obsadil jeden 
z nejpresti�něj�ích a nejvýznamněj�ích postů v České republice. Tento post v�ak patří současně 
k nejdiskutovaněj�ím, neboť Česká televize je dlouhodobě oslabována tvrdými mediálními i 
politickými protihráči, ale i svými vnitřními problémy. Jiří Janeček se stal pátým generálním ředitelem 
České televize  od roku 1998.  
 
1. Organizační a personální změny 
 

- Byl zaveden nový systém řízení podniku. Princip vychází z centrálního řízení generálním 
ředitelem a managementem ČT (Kolegium generálního ředitele).  

- Sní�il se počet zaměstnanců. Od nástupu generálního ředitele Jiřího Janečka ode�lo z ČT 300 
zaměstnanců, k 1. 7. 2004 poklesl jejich přepočtený stav na 2542.  

- Do�lo k řadě personálních změn managementu podniku. Jiří Janeček v průběhu roku 
jmenoval:  
! Ing. Franti�ka Lamberta vrchním ředitelem 
! Mgr. Zdeňka �ámala ředitelem zpravodajství 
! Markétu Luhanovou ředitelkou programu (do 30.6.2004) 
! Mgr. Mariána Kleise ředitelem TS Brno 
! Ing. Martina �vehlu vedoucím útvaru komunikace, později obchodním ředitelem 
! PhDr. Evu Vrti�kovou ředitelkou programu (od 1.7.2004) 

K dal�ím změnám do�lo i na jiných významných pozicích a tento trend dále pokračuje.  
- Změnilo se organizační schéma České televize s cílem zjednodu�ení řízení a stanovení jasné 

pracovní zodpovědnosti. 
- Do�lo k zavedení nového vnitřního mzdového systému na principu hodnocení individuálních 

konkrétních výsledků práce. 
- Je patrná snaha o ře�ení dlouhodobě problematických vztahů mezi ČT Praha, TS Brno a TS 

Ostrava. 
- Byl vydán nový Statut ČT. 
- V souvislosti s aplikací Kodexu ČT byl ustaven Etický panel.  

 
2. Hospodaření 

 
- Na základě detailních analýz jednotlivých projektů společnosti KPMG byl transformován 

Program restrukturalizace v Program změn zvý�ení výnosů a sní�ení nákladů, který je 
realizován ve vlastních kapacitách podniku.  

- V roce 2003 byla úspornými opatřeními sní�ena ztráta o 270 mil. Kč ve srovnání s rokem 
2002.  

- V roce 2004 byl schválen vyrovnaný rozpočet České televize ve vý�i 4,3 mld. Kč. V průběhu 
1. pololetí bylo zlep�eno hospodaření oproti plánu o více ne� 250 mil. Kč. Tyto prostředky 
byly pou�ity pro výrobu a nákup nových pořadů.  

- Byly sjednány nové podmínky pro vyplácení autorských honorářů, jedná se o nových 
podmínkách spolupráce s koproducenty.  

- Nadále Česká televize hospodaří s objemem finančních prostředků na úrovni roku 1998. 
 

3. Program  
 
- Bylo zavedeno nové programové schéma s pevnými časovými osami.  
- Do�lo ke zvý�enému nákupu vysílacích a distribučních práv od českých filmových 

producentů. 



- Do�lo k roz�íření zpravodajství a pořady aktuální publicistiky dostaly novou podobu. (Novým 
diskusním formátem se staly �Otázky Václava Moravce�, novou podobu a pevný prostor 
dostaly �Události, komentáře�, inovaci prodělaly i Zprávy a Večerník.)  

- Do�lo k roz�íření zpravodajství z českých i moravských krajů, byly posíleny regionální 
redakce. 

- Programová nabídka byla roz�ířena o nové formáty pro děti a mláde� (Guinessův svět rekordů, 
Pomeranč), men�iny (Legato, Babylon); a vzdělávací pořady (Etiketa).   

- Česká televize naplňovala ve�keré povinnosti, vyplývající ze zákona o ČT vyjma ustanovení o 
20% podílu televizních studií na celoplo�ném vysílání (av�ak i v tomto případě do�lo 
k nastolení pozitivního trendu). Do�lo k naplnění příslu�ných ustanovení zákona o volbách do 
Evropského parlamentu.  

- Česká televize zabezpečila přenosy z významných sportovních událostí v nadstandardní 
mezinárodní kvalitě.  

- Bylo rozhodnuto o obnovení výroby animované tvorby ve vlastních kapacitách provozem 
vlastního AT-Studia specializovaného na realizaci animovaných seriálů, zejména večerníčků.  

 
4. Podpora  filmové tvorby 

 
- Vzhledem k finanční situaci Česká televize v leto�ním roce sice nevstupuje do koprodukčních 

projektů peně�ním vkladem, ale nabízí svým partnerům věcné plnění. 
- Koprodukční projekty byly vybrány v rámci transparentního výběrového řízení. Komise 

vybrala 11 projektů z celkového počtu 18, vybrané projekty byly podpořeny věcným plněním 
v hodnotě cca 60 mil. Kč. Dal�ím věcným plněním v hodnotě cca 60 mil. Kč jsou podpořeny 
projekty ji� rozpracované. 

- Bylo zprovozněno nové plně digitální pracovi�tě pro komplexní dokončení zvuku 
audiovizuálních děl, vytvoření synchronního výsledného mixu a mezinárodního zvukového 
pásu. 

 
5. Digitalizace 

 
- Česká televize je jeden z nejaktivněj�ích subjektů přípravy digitálního televizního 

terestrického vysílání a tedy i roz�iřování  programové nabídky divákům.  
- Byl deklarován zájem ČT respektovat oprávněné potřeby televizních diváků i provozovatelů 

vysílání.  
- Česká televize zdůrazňuje úlohu regionálního vysílání a otevření prostoru k vyu�ití 

technologických inovací, včetně televize s vysokým rozli�ením (HDTV). 
- Byla ustavena společná pracovní skupina celoplo�ných televizí, jejím� úkolem je připravovat 

stanoviska k legislativním a technickým normám v oblasti DVB-T v České republice. 
Celoplo�né televize hledají společně postup, který by umo�nil rychlý a efektivní přechod 
k pozemnímu digitálnímu vysílání programově, technicky a ekonomicky schůdnou cestou. 

 
6. Postavení  České televize 

 
- Programy České televize sledovalo v 1. pololetí roku 2004 v průměru 30,9% televizních 

diváků (ČT1 měla podíl na dospělém publiku 22,07%, ČT2 7,55%), co� je o 1,3% více ne� 
v roce 2003. Slu�by veřejnoprávního vysílání vyu�ívá více jak 98% obyvatel České republiky 
alespoň jednou denně. 

- Současná vize generálního ředitele, která je zpracovávána do plánů dlouhodobého 
strategického rozvoje, spočívá v poskytování kvalitní veřejné slu�by divákům, moderní 
televizi pro ka�dého, jen� má vedle rostoucího počtu komerčních stanic svůj nezastupitelný 
význam.  

 
Jiří Janeček se v prvním roce při výkonu funkce generálního ředitele nedopustil �ádných významných 
chyb. Ve v�ech oblastech sledovaných a hodnocených Radou České televize do�lo k pozitivním 



posunům. S ohledem na rozsah vysílání je zřejmé, �e ne v�e se podaří. Přes ve�kerou snahu dochází 
občas k profesionálním nedostatkům, které jsou vět�inou způsobeny osobním pochybením.  
Pro dal�í období v�ak před Jiřím Janečkem a Českou televizí stojí řada problémů spojených jak 
s vysíláním, tak i vnitřním uspořádáním podniku. Česká televize musí dopracovat a předlo�it radě 
plány dlouhodobého strategického rozvoje, které definují mimo jiné i současné poslání televize 
veřejné slu�by. Je nutno uvést v �ivot faktické oddělení výrobce od vysilatele, nastavit transparentní 
vztahy s koproducenty tak, aby bylo mo�no předejít podezírání z klientelizmu. Dále je nutno 
zabezpečit naplňování zákonné povinnosti regionálního vysílání a neustále zvy�ovat kvalitu 
zpravodajských a publicistických pořadů.  
Jiří Janeček ve funkci generálního ředitele v prvním roce obstál. Česká televize je v současné době 
institucionálně i ekonomicky stabilizována, av�ak stále existuje mnoho vnitřních i vněj�ích problémů. 
Pro jejich ře�ení je potřeba najít odvahu, energii a zejména rasanci. To jsou podmínky nutné, nikoliv 
v�ak postačující. Ka�dý generální ředitel toti� potřebuje mít i jasně deklarovanou podporu Rady České 
televize.  Tu po roce působení ve funkci generálního ředitele Jiří Janeček má.  
 
 
V Praze dne 10.8.2004  
 
 
Jan Mrzena 
 


