
Zápis z 21. jednání Rady České televize dne 1. 12. 2004 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, M. Horálek, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena, J. Prokeš,  
J. Presl, A. Svobodová a P. Uhl  
Omluveni:  H. Fibingerová,  Z. Hůlová, J. Šilerová, J. Voráč 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová, E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, L. Kozák, M. Petrov 
 
Program jednání:   

 Zahájení, volba návrhové komise 
 Změna rozpočtu ČT na rok 2004 
 Činnost ÚKVA 
 Majetkové záležitosti         - prodej EKO 

   - záměr prodeje rekreačních zařízení ČT 
 Zpráva o počtu a typologii stížností z jednotlivých útvarů uvnitř ČT – plnění usnesení  

č. 138/10/04  
 Podněty a stížnosti 
 Různé  
 Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 293/21/04: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (10:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 294/21/04: Rada volí návrhovou komisi ve složení B. Fanta a D. Dvořák a pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 295/21/04: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (11:0:0) 
 

4) Změna rozpočtu ČT na rok 2004 
Usnesení č. 296/21/04: Rada po projednání v DK, s ohledem na vývoj hospodaření a aplikaci 
změny metody účtování, schvaluje, v návaznosti na usnesení č. 17/02/04, 149/10/04, 201/14/04, 
236/16/04, 272/19/04, 282/20/04 a v souladu s § 8 odst. 1b) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve 
znění pozdějších předpisů, upravený rozpočet ČT na rok 2004 takto: 
A) Náklady                   4.700.115 tis Kč 
 z toho: 
  osobní náklady        1.067.500 tis Kč 
  (mzdy + zák. pojištění) 
  odpisy                                                                  472.021 tis Kč 
                    (DM + ocenitelná práva)             
  výrobní úkol             1.160.000 tis Kč 
  náklady režijní a obslužných útvarů    2.157.770 tis Kč 
                  změna účetní metody                                        -   157.176 tis Kč 
B) Výnosy     5.005.115 tis Kč 
 z toho: 
  televizní poplatky      2.888.400 tis Kč 
  reklama          1.042.820 tis Kč 
  ostatní              612.050 tis Kč 
                 změna účetní metody                                              461.845 tis Kč 
C) Investice                                                                           293. 500 tis Kč 
D) Hospodářský výsledek     305. 000 tis Kč 
(11:0:0) 



Usnesení č. 297/21/04: V  souvislosti s projednáváním hospodaření v roce 2004 a efektivního 
využití prostředků v televizním vysílání Rada ČT konstatuje, že další pozitivní vývoj omezuje 
vyčerpanost vnitřních zdrojů ČT. Růst cen vstupů dále pokračuje. Zvýšení koncesionářských 
poplatků, které se od roku 1997 neměnily, rada považuje v této situaci za naléhavé. (11:0:0) 
 

5) Činnost ÚKVA 
Usnesení č. 298/21/04: Rada bere na vědomí informace o přípravě vydání novelizovaného 
Rozhodnutí GŘ, kterým se stanoví Vnitřní kontrolní systém v ČT a vydávají pravidla a postup při 
provádění kontrol a vnitřního auditu v ČT.  
Rada po projednání v Dozorčí komisi konstatuje, že touto novelou se nahrazuje RGŘ č. 5 a 6 
z roku 2002 v rámci nové organizační struktury ČT s podřízeností vrchnímu řediteli ČT. (11:0:0) 

 
6) Majetkové záležitosti 

Prodej EKO  
Usnesení č. 299/21/04: Rada po projednání v DK bere na vědomí informaci generálního ředitele o 
zrušení výběrového řízení z důvodu nízké nabídkové ceny. Rada žádá generálního ředitele, aby ji 
informoval o dalším postupu. (11:0:0) 
 
Záměr prodeje rekreačních zařízení ČT 
Usnesení č. 300/21/04: Rada po projednání v Dozorčí komisi vyslovuje v souladu s § 9 odst. 7 
zákona č. 483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů souhlas se záměrem prodeje 
rekreačního střediska ČT Habří u Českých Budějovic. 
 
Rada po projednání v Dozorčí komisi vyslovuje v souladu s § 9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o 
ČT ve znění pozdějších předpisů souhlas se záměrem prodeje rekreačního střediska ČT Jevany. 
 
Rada po projednání v Dozorčí komisi vyslovuje v souladu s § 9 odst. 7 zákona č. 483/1991 Sb., o 
ČT ve znění pozdějších předpisů souhlas se záměrem prodeje rekreačního střediska ČT Alamo ve 
Velké Úpě. 
 
Rada žádá generálního ředitele, aby zabezpečil naplnění požadavků vyplývajících ze stanoviska 
Dozorčí komise. (11:0:0) 
 

7) Zpráva o počtu a typologii stížností z jednotlivých útvarů uvnitř ČT – plnění usnesení č. 138/10/04 
Usnesení č. 301/21/04: Rada ČT bere na vědomí zprávu generálního ředitele o typologii stížností 
z jednotlivých útvarů ČT za 3.čtvrtletí 2004. (10:0:1) 

 
8) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 302/21/04: 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). (11:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

9) Různé 
a) Generální ředitel představil radě nového šéfredaktora zpravodajství Ing. Michala Petrova. 
b) Rada bere na vědomí informace předsedy o výjezdním zasedání v TS Brno. 
c) Předběžný program 21. jednání rady, které se uskuteční 15. 12. 2004 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách: 
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Správní a soudní řízení – plnění usnesení č. 288/20/04 (Z. Hůlová) 
• Vývoj počtu zaměstnanců – plnění usnesení č. 273/19/04 (M. Horálek a J. Presl) 
• Příprava Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2004 (J. Mrzena, B. Fanta) 
• Člověk v tísni (J. Mrzena, E. Kohák) 
• 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 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: B. Fanta a D. Dvořák 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 1.12. 2004 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření 

datum předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 1. 12. 2004 

411 23.9.2004 M.Prachař 

stížnost na pořad 
"Černé  
ovce" z  21.9.04 7.10.2004 5.11.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

413 1.10.2004 P.Weiss 

stížnost na 
zpravodajství 
ČT týkající se 
Blízkého východu 7.10.2004 5.11.2004 odpověď dle návrhu GŘ 

424 13.10.2004 Z.Schwarz 

náprava v redakci 
aktuální 
publicistiky, stížnost 
na pořad "Reportéři 
ČT" 26.10.2004 15.11.2004 odpověď dle návrhu rady 

437 20.10.2004 P.Pihera 

rozšíření počtu 
hokejových 
utkání     GŘ k vyřízení 

442 23.10.2004 V.Procházka 
informace o nákupu 
obrněných vozidel     odpověď dle návrhu rady 

456 4.11.2004 V.Myška 

stížnost na časové 
zařazení pořadů pro 
sexuální menšiny     GŘ k vyřízení 

462 15.11.2004 A.Vojta 

stížnost na 
diskriminaci 
jeho osoby     GŘ k vyřízení 

463 22.11.2004 V.Kučík 

stížnost na informaci 
o  
dlužnících ČT - 
bývalých členů RČT     GŘ k vyřízení 
Stížnosti předané GŘ k vyjádření  

419 7.10.2004 J.Duchoslav 
stížnost na reportáže 
V.Weinera 1.12.2004     

438 20.10.2004 V.Macek 
stížnost na pořad 
"Letem světem" 1.12.2004     

439 20.10.2004 J.Dvořák 

stížnost na 
zpravodajství  
- doplňovací volby 
do  
Senátu 1.12.2004     

440 21.10.2004 J.Říha 

žádost o prověření 
divácké 
ankety v pořadu 
"Události, 
komentáře" z 
13.10.2004 1.12.2004     

441 22.10.2004 H.Padevětová 

stížnost na pořad 
"Letem 
světem" 1.12.2004     



443 26.10.2004 M.Vladyka 

stížnost na pořad 
"Letem  
světem" 1.12.2004     

444 26.10.2004 J.Bernatiková 

stížnost na pořad 
"Letem 
světem" 1.12.2004     

445 1.11.2004 M.Šváb 

stížnost na pořad 
"Dobré  
ráno s ČT" 1.12.2004     

446 1.11.2004 I.Žďárská 

stížnost na pořad 
"Dobré  
ráno s ČT" 1.12.2004     

450 2.11.2004 O.Humeniuk 

stížnost na nevyřízení 
dopisu GŘ z 21.8.04, 
pořad 
"Klekánice" 1.12.2004     

451 2.11.2004 M.Hoss Czech link 1.12.2004     

455 3.11.2004 M.Zikmund 

stížnost na 
programovou  
skladbu dne 
3.11.2004 1.12.2004     

457 8.11.2004 J.Fibinger 

stížnost na pořad 
"Letem  
světem" 1.12.2004     

458 10.11.2004 A.Benda 

stížnost na pořad 
"Večer 
písní K.Kryla pro 
český národ" ze 
7.11.2004 1.12.2004     

459 11.11.2004 S.Hošek 

stížnost na pořad 
"Islám-      
ohnisko války" 1.12.2004     

461 12.11.2004 M.Čejková, J.Ruml 

převedení 
dramaturgie a 
produkce 
náboženských 
pořadů do TS Brno 1.12.2004     

 



 
 
Příloha č. 2 
 

 
PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 23. 11. DO 1.12. 2004 

 
1. Jaromír Wojtas – vymáhání televizních poplatků – stížnost na postup č.j. 467 
2. Radoslav Štědroň – reakce na odpověď č.j. 360, diskriminace neparlamentních pol. 

stran 
č.j. 468 

3. Martin Korec – stížnost na „Události“ z 31.10.2004 č.j. 469 
4. Luděk Svoboda (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) – postoupení stížnosti 

CASINO KARTÁČ Group a.s. – žádost o prověření monopolního postavení a.s. 
Sazka v přístupu k tvorbě pořadů o loteriích  

č.j. 471 

 
 


