
Zápis ze 17. jednání Rady České televize dne 8. 9. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena, J. Prokeš,  
A. Svobodová, J. Presl a P. Uhl 
Omluveni:  M. Horálek, Z. Hůlová, J. Šilerová a J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT - J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, L. Kozák, E. Vrtišková, F. Lambert 
 
Program jednání:   

 Zahájení, volba návrhové komise 
 Útvar kontroly a vnitřního auditu – plnění usnesení č. 156/11/04  
 Majetkové záležitosti  -  nájemní smlouva s T-Mobile 

- prodej EKO 
 Činnost DK  
 Podíl vysílání televizních studií ve 2. pol. 2004 – plnění usnesení č. 174/12/04  
 Plán činnosti Rady ČT  
 Podněty a stížnosti 
 Různé  
 Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 244/17/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (11:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 245/17/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení B. Fanta a P. Uhl a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 246/17/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (11:0:0) 
 

4) Útvar kontroly a vnitřního auditu – plnění usnesení č. 156/11/04 
Usnesení č. 247/17/04: Rada bere na vědomí informaci GŘ o provedení kontrol Útvarem kontroly 
a vnitřního auditu ČT v období I. – V. 2004. Rada současně vyslechla informace o závěrech a 
systémových opatřeních, která ČT po jednotlivých kontrolních akcích přijala. Rada doporučuje 
GŘ jejich zveřejnění na www stránkách ČT. 
 
Rada žádá GŘ o přepracování RGŘ č. 5 a 6 z roku 2002 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 64/2002 Sb. 
  
Rada současně žádá GŘ o předložení výsledků a závěrů akcí ÚKVA uskutečněných v období VI.- 
XII. 2004 s termínem předložení do 31.1.2005. 
 
Rada ukládá DK, aby průběžně prověřovala naplňování závěrů a systémových opatření přijatých 
ČT u kontrolních akcí uskutečněných ÚKVA. (11:0:0) 
 

5) Majetkové záležitosti 
T-Mobile 
Usnesení č. 248/17/04: Rada v souladu s §  9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s T-Mobile Czech Republic a.s. na 
pronájem části střechy na budově KH. 
 



Jedná se o pronájem části střechy na budově KH pro umístění anténních nosičů a 
telekomunikačního zařízení. 
Celková plocha k pronajmutí je 25 m2 
Cena za umístění telekomunikačního zařízení je 108.000,- Kč/rok 
         za spotřebu el. energie je 29.960,- Kč/rok 
         Celkem úhrada činí 137.960,- Kč/rok  
 (11:0:0) 

 
EKO 
Usnesení č. 249/17/04: Rada bere na vědomí informace GŘ a předsedy DK o postupu ČT ve věci 
prodeje objektu EKO. (11:0:0) 
 

6) Činnost DK 
Usnesení č. 250/17/04:  Rada bere na vědomí Zápis č. 5 ze dne 13. 7., Zápis č. 6 ze 27.7., Zápis č. 
7 ze 3.8. a Zápis č. 8 ze 17. 8. 2004 z jednání Dozorčí komise Rady ČT. (11:0:0) 

Usnesení č. 251/17/04: Rada ukládá Dozorčí komisi prověřit: 
- podpisový řád ČT platný od září 2004 
- přepracování RGŘ č. 5 a 6 z roku 2002 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 64/2002 Sb. 

- naplňování programu změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů ČT  
- řešení majetkové účasti ČT v investičních fondech 
- vznik a nakládání s pohledávkami ČT  v období 2000 – 2003 a v roce 2004 
- naplňování Rozhodnutí GŘ č. 15 ze dne 24.5.2004 (zadávání veřejných zakázek) 

  (11:0:0) 
 

7) Podíl vysílání televizních studií ve 2. pol. 2004 – plnění usnesení č. 174/12/04 
Usnesení č. 252/17/04: Rada obdržela materiál Zabezpečení nárůstu podílu vysílání TS Brno a TS 
Ostrava na celostátních okruzích ve 2. pololetí.  
Rada konstatuje, že předložený materiál neinformuje, jakým způsobem ČT zabezpečí nárůst podílu 
vysílání televizních studií na celostátních vysílacích okruzích ve 2. pololetí 2004 
Rada dále konstatuje, že předložený materiál nenaplňuje usnesení rady č. 174/12/04 a proto žádá 
GŘ o jeho doplnění s tím, že v něm budou obsaženy zejména informace o:  
- podílu televizních studií na celostátních vysílacích okruzích v období I. – VIII. 2004  
- způsobu navýšení podílu televizních studií na celostátních vysílacích okruzích v období IX. – 

XII. 2004 a předpokládaného dopadu do rozsahu vysílacího času ČT v jednotlivých měsíčních 
úhrnech, jakož i celoročního rozsahu.  

- způsobu navýšení podílu televizních studií na celostátních vysílacích okruzích v roce 2005 a 
předpokládaného dopadu do rozsahu vysílacího času ČT v jednotlivých měsíčních úhrnech 

- stručnou analýzu kapacitních možností stávajících studií s ohledem na postupné navyšování 
rozsahu jejich podílu na vysílání  

Rada žádá GŘ, aby jí tyto informace předložil současně s materiálem týkajícím se systémového 
přístupu České televize k naplnění § 12 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších 
předpisů, který má být radě předložen v termínu do 15.10.2004. 
Rada žádá GŘ, aby jí do konce roku předložil  časový výhled postupného zvyšování podílu 
vysílání televizních studií na celostátních okruzích. (10:0:0) 

 
8) Plán činnosti Rady ČT 

Usnesení č. 253/17/04: Rada bere na vědomí předložený plán činnosti do konce roku 2004 (viz 
příloha č. 3). (10:0:0) 

 
9) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 254/17/04: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností 
přednesené P. Uhlem o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (10:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 



11) Různé 
a) Rada vyslechla informace GŘ, týkající se personálních záležitostí a trestního oznámení v TS 

Brno. 
b) Rada vyslechla informace předsedy o dnešním jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
c) 22.9. od 10.00 – 11.00  hod. se uskuteční Seminář na téma Změna rozpočtu ČT na rok 2004 a 

od 12.00 – 13.00 hod. - Seminář na téma Analýza zpravodajství a publicistiky MediaTenor 
(InnoVatio) 

d) Předběžný program 18. jednání Rady, které se uskuteční 22. 9. 2004 od 13.00 hod v Café 
Restaurantu na Kavčích horách: 

• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Etický panel (M. Badal, Z. Hůlová, J. Voráč) 
•  Správní a soudní řízení (J. Mrzena, J. Janeček)  
• Organizační řád (J. Mrzena, J. Janeček) 
• Ekonomické záležitosti  
• Podněty a stížnosti (P. Uhl, J. Voráč,  Z. Hůlová) 
• 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 
3) Činnost Rady České televize do konce roku 2004 – aktualizovaná verze 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: B. Fanta a P. Uhl 
 
 



Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 8. 9. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 8. 9. 2004 

354 13.8.2004 K.Vavříková 
kandidatura člena rady  
do senátních voleb     odpověď dle návrhu rady 

356 16.8.2004 K. Šímová 

stížnot na rodiče 
K.Nováka, reakce na 
odpověď č.j. 300     odpověď dle návrhu rady 

357 16.8.2004 J.Botur 

reakce na odpověď č.j. 
265, o.p.s. Člověk v 
tísni     odpověď dle návrhu rady 

363 23.8.2004 A. Hlávková 
vystupování moderátora 
O.Gini     GŘ k vyřízení 

Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

323 20.7.2004 P.Štěpánek 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 
12.7.2004 11.8.2004 1.9.2004   

335 28.7.2004 T.Karabela 

stížnost na "Události" z 
28.4.2004, 
reakce na odpověď 
č.j.225 25.8.2004     

336 30.7.2004 J.Talíř 
dopis J.Kopičky 
zaplacení tv poplatků 25.8.2004     

340 4.8.2004 P. Macháček 
stížnost na "Události" ze 
17.7.2004 25.8.2004     

342 9.8.2004 V. Hendrych 
reakce na vyřízení 
stížnosti č.j. 299 25.8.2004     

353 12.8.2004 M.Oros 
ultralehké létaní ve 
zpravodajství ČT 8.9.2004     

355 16.8.2004 V.Pösinger 
stížnost na pořad "Game 
Page" z 21.6.04 8.9.2004     

358 19.8.2004 K.Hrudička 

vyjádření k pořadu  
"Jakou řečí mluví 
Pánbůh" 8.9.2004     

360 20.8.2004 R. Štědroň 

stížnost na diskriminaci 
neparlamentních 
pol.stran 8.9.2004     

366 25.8.2004 M.Hálek 
stížnot na "Události" z  
22.7.04 8.9.2004     

 



 
Příloha č. 2 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 26. 8. DO 8. 9. 2004 
 

1. Vladimír Hendrych – stížnost na tajemníka Rady ČT č.j. 368  
2. Milan Dušek – radě na vědomí stížnost na pořad „Reportéři ČT“ č.j. 375 
3. Milan Šimonovský (MD) – stížnost na pořad „Reportéři ČT“ z 30.8.04 č.j. 376 
4. Keyp– pol. nestrannost, objektivita a vyváženost ČT č.j. 377 
5. Oldřích Oliver Malina – reakce na odpověď č.j. 334, dokumentární filmy o J. 

Kajínkovi 
č.j. 378 

6. Alena Kolářová – televizní poplatek č.j. 380 
 
 
 



 
Příloha č. 3 
 
Činnost Rady České televize do konce roku 2004 – aktualizovaná verze 
 
22. 9.   -     10.00 – 11.00  hod. - Seminář na téma Změna rozpočtu ČT na rok 2004  

-     12.00 – 13.00 hod. - Seminář na téma Analýza zpravodajství a publicistiky -                                    
MediaTenor (InnoVatio) 

- 14.00 hod. - Jednání Rady ČT 
 
 

6. 10.                 -     10.00 – 12.00 hod. – Seminář na téma Program ČT 
- 13.00 hod. – Jednání Rady ČT 
 

19. 10. – 20.10. - Výjezdní zasedání v TS Ostrava   
 
 
 

3.11.   -    10.00 – 12.00 hod. – Setkání s Radou ČRo (bude upřesněno) 
-    13.00 hod. - Jednání Rady ČT 

 
23. – 24.11.      – Výjezdní zasedání v TS Brno  
 
 
1.12.   -   13.00 hod. - Jednání Rady ČT 
 
15.12.   -   13.00 hod. - Jednání Rady ČT  
 
 
 
 
V Praze dne 1.9.2004 
Jan Mrzena 
 
 
 
 
 


