
Zápis ze 4. jednání Rady České televize dne 23. 2.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, B. Fanta, D. Dvořák, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová, P. Uhl  a J. Voráč 
Omluveni:  J. Šilerová 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, F. Lambert, M. Elger, J. Jeřábková, V. Karmazín 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Záměr zřízení zpravodajského kanálu 
• Rozpočet ČT   - specifikace hlavních cílů a úkolů ČT v roce 2005   

    - plán čerpání rozpočtu ČT na 1. čtvrtletí 2005  
• Člověk v tísni – plnění usnesení č. 313/22/04  
• Menšinové pořady – plnění usnesení č. 237/16/04  
• Personální záležitosti – jmenování ředitele TS Brno 
• Příprava semináře Rady ČT k uplatnění kultury a umění v České televizi 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 46/04/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (12:0:0) 
Usnesení č. 47/04/05: Rada schválila doplnění programu o bod Odměna GŘ. (11:0:1) 

 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 48/04/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení Z. Hůlová a M. Horálek pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (12:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 49/04/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (12:0:0) 
 

4) Rozpočet ČT 
Specifikace hlavních cílů a úkolů ČT v roce 2005 
Usnesení č.  50/04/05: Rada na bere na vědomí informaci GŘ o hlavních cílech a úkolech ČT 
v roce 2005. (12:0:0) 
 
Plán čerpání rozpočtu ČT na 1. čtvrtletí 2005 
Usnesení č.  51/04/05: Rada se seznámila s plánem čerpání rozpočtu ČT na 1. čtvrtletí roku 2005. 
A) Náklady            1.147.121 tis Kč 
 z toho: 
  osobní náklady             254.711 tis Kč 
  (mzdy + zák. pojištění) 
  odpisy                139.468 tis Kč 
  výrobní úkol                 372.693 tis Kč 
  náklady režijní a obslužných útvarů        380.249 tis Kč 
 
B) Výnosy          1.161.276 tis Kč 
 z toho: 
  televizní poplatky         715.500 tis Kč 



  reklama             232.891 tis Kč 
  ostatní             212.885  tis Kč 
 
C) Investice             36.204 tis Kč 
 
D) Hospodářský výsledek          14.155  tis Kč 
(13:0:0) 
 

5) Člověk v tísni – plnění usnesení č. 313/22/04 
Usnesení č. 52/04/05: Rada bere na vědomí informace generálního ředitele a místopředsedkyně 
DK o plnění usnesení č. 313/22/04.  

Rada po projednání v DK konstatuje, že je předmětné usnesení plněno  (13:0:0) 
 
6) Záměr zřízení zpravodajského kanálu 

Usnesení č. 53/04/05: Rada České televize v souladu s § 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 483/1991 
Sb., o České televizi, v platném znění, schvaluje předložený plán vysílání zpravodajského 
programu s pracovním názvem "ČT24". Rada konstatuje, že se seznámila se třemi na sobě 
nezávislými právními analýzami, jejichž vypracování Česká televize zadala JUDr. Aleši 
Pejchalovi, JUDr. Heleně Chaloupkové a Mgr. Martinu Elgerovi, které shodně potvrzují plný 
soulad tohoto záměru se zákonem o České televizi. Vzhledem k faktu, že se autoři těchto analýz 
vzájemně liší v názoru na vztah záměru, resp. jeho uskutečnění k zákonu č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, doporučuje Rada České 
televize generálnímu řediteli postupovat při realizaci tohoto záměru v souladu s novou platnou 
legislativou a v součinnosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. (13:0:0) 
Usnesení č. 54/04/05: Rada žádá, aby zřízení zpravodajského kanálu bylo realizováno v rámci 
schváleného rozpočtu na rok 2005. (13:0:0) 
Usnesení č. 55/04/05:  Rada žádá GŘ, aby jí předložil informace o stavu přípravy zahájení 
vysílání zpravodajského kanálu nejpozději v termínu 30 dnů před zahájením vysílání.  (13:0:0) 
 

7) Menšinové pořady – plnění usnesení č. 237/16/04 
Usnesení č. 56/04/05: Rada ČT  bere na vědomí  zprávu   o  vysílání ČT,  které se týká  menšin a 
menšinových  žánrů a konstatuje, že se v mezích  finančních možností daří  naplňovat  současné  
znění zákona o ČT.  (14:0:0) 

 
8) Personální záležitosti – volba ředitele TS Brno 

Usnesení č. 57/04/05: Rada ČT souhlasí s tím, že o jmenování ředitele TS Brno bude hlasovat 
tajně. (8:5:1) 
Usnesení č. 58/04/05: Rada souhlasí s tím, aby jednání pokračovalo i po 17. hodině. (14:0:0) 
 
Rada přerušila projednávání tohoto bodu z důvodu administrativní přípravy tajného hlasování. 
 

9) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 59/04/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené J. Voráčem, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). 
(13:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
 

10) Příprava semináře Rady ČT k uplatnění kultury a umění v České televizi 
Usnesení č. 60/04/05: Rada bere na vědomí informace L. Milera, týkající se přípravy semináře 
Rady ČT k uplatnění kultury a umění v České televizi. (13:0:0) 
 
 
 
 



11) Odměna GŘ  
Usnesení č. 61/04/05: Rada po projednání přiznává generálnímu řediteli na základě informace 
vrchního ředitele F. Lamberta a po zhodnocení ukazatelů stanovených v článku 5.2. manažerské 
smlouvy pohyblivou složku mzdy za druhé pololetí roku 2004 ve výši 300.000,-Kč. (13:0:0) 

 
12) Personální záležitost – volba ředitele TS Brno - pokračování  

Usnesení č. 62/04/05: Rada souhlasí, aby volební komise pracovala ve složení M. Badal, A. 
Svobodová, J. Prokeš. (12:1:0) 
Usnesení č. 63/04/05: Rada na základě tajného hlasování přijala usnesení: Rada jmenuje na návrh 
GŘ v souladu s § 8, odst.1a)  zákona č. 483/1991 Sb. o ČT, v platném znění,  Mgr. Vladimíra 
Karmazína ředitelem TS Brno s účinností od 1. 3. 2005 na dobu určitou do 27. 2. 2009. (12:0:2) 
Usnesení č. 64/04/05: Rada žádá GŘ, aby jí předložil informace ředitele TS Brno o stavu  realizace 
jeho manažerského záměru v termínu do 23.5.2005. (14:0:0) 

 
13) Různé 

a) Usnesení č. 65/04/05: Rada žádá generálního ředitele, aby jí předložil podrobnou informaci o 
nově stanovených podmínkách reprízného a jeho výši v termínu do 30.3.2005. (13:0:0) 

b) Dne 2.3.2005 se uskuteční schůze VVVKMT PSP ČR – RTV poplatky (tisk PSP 737, 756) 
c) Předběžný program 5. jednání rady v roce 2005, které se uskuteční 9. 3. 2005 od 13.00 hod 

v Café Restaurantu na Kavčích horách: 
• Zahájení, kontrola zápisů… 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2004 (J. Mrzena, P. Uhl, B. Fanta, J. Janeček)  
• 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: Z. Hůlová a M. Horálek 

 
 
 
 



 
Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 23.2. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření 

datum předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 23. 2. 2005 

16 7.1.2005 
V.Sáňka, Islámská 
 nadace 

stížnost na film"Krvavá 
volba" z 18.12.04 28.1.2005 18.2.2005 odpověď dle návrhu GŘ 

43 28.1.2005 Creditform 
nabídka pro inkaso 
neuhrazených TV poplatků     rada bere na vědomí 

46 31.1.2005 I.Langer pořady o požárním sportu     GŘ k vyřízení 

47 2.2.2005 

A.Minarský, 
sdružení Český 
hasič pořady o požárním sportu     GŘ k vyřízení 

50 3.2.2005 J.Kopecký kritika řízení ČT a ČRo     rada bere na vědomí 

52 2.2.2005 A.Vojta 
stížnost na GŘ ve věci  
diskriminaci jeho osoby     odpověď dle nárhu rady 

53 2.2.2005 

M.Račok 
zastoupení spol. 
FYTOZ 

stížnost na zpravodajství z 
24.1.2005     rada bere na vědomí 

54 7.2.2005 

R.Volná, 
zastoupení 
spol. PDcz brno a 
IPc Brno 

žádost o nevysílání 
 reportáže v pořadu  
"Černé ovce"     rada bere na vědomí 

56 8.2.2005 NOO ČT v Praze 

podpora vedení ČT a 
výzva 
M.Badalovi k odstoupení  
RČT     odpověď dle návrhu rady 

                                                     Stížnosti předané GŘ k vyjádření    

4 16.12.2004 

Advokátní 
kancelář Beneš v 
zast. 
I.Kočárníka 

stížnost na pořad "Můj 
přítel vrah" z 
21.9.04,pořad "Události" z 
21.9.04 a 
"Události,komentáře" z 
21.9.04 28.1.2005 23.2.2005   

9 3.1.2005 I. Brezina 

stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 4.1.2005 a 
"Nedej se" z 16.11.2004 

28.1.2005 
předáno 
Etickému 
panelu     

24 14.1.2005 
F.Vyskočil, 
Careefour 

stížnost na pořad "Za zdí" 
z 18.10.2004 10.2.2005     

25 14.1.2005 L.Peláková 
stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 4.1.2005 10.2.2005     

27 14.1.2005 J.Bárta 
stížnost na pořad 
"Game Page" 10.2.2005     



29 14.1.2005 J.Havlík 
stížnost na film"Krvavá 
volba" z 18.12.04 10.2.2005     

30 20.1.2005 B.Lošťák 

stížnost na šíření lživé 
propagandy vedoucími 
představiteli ODS v 
pořadech ČT 10.2.2005     

32 24.1.2005 ARAS 

střet zájmů,autorská účast 
 I.Hubače na projektu 
"Ledová aréna" 10.2.2005     

33 24.1.2005 S.Libovický protispolečenské tažení ČT 10.2.2005     

44 28.1.2005 
M.Pacíková a 
 V. Pacík 

stížnost na pořad "Za zdí" 
z 10.1.2005 24.2.2005     

45 28.1.2005 V.Verhun 

stížnost na pořad 
 "Intimní budování státu" z 
21.1.2005 24.2.2005     

48 2.2.2005 J.Fučíkovský stížnost na zpravodajství 24.2.2005     

54 7.2.2005 

R.Volná, 
zastoupení 
spol. PDcz brno a 
IPC Brno 

žádost o nevysílání 
 reportáže v pořadu  
"Černé ovce" 24.2.2005     

55 7.2.2005 S.Fialová 
stížnost na pořad  
"Vánoce s Dádou" 24.2.2005     

 



 
Příloha č. 2 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 9. 2. DO 23. 2. 2005 
 

1. Karel Toman – stížnost na časové zařazení seriálu „Dvojí nasazení“ č.j. 66 
2. ARAS – na vědomí dopis Parlamentu ČR, navýšení koncesionářských poplatků č.j. 67 
3. Lumír Mosler – nesouhlas s dopisem NOO ČT v Praze Radě ČT  č.j. 68 

k č.j. 56 
4. Robert Kvacskai (ÚV KSČM), Josef Murčo (zastupitel města Karlovy Vary) – 

stížnost na pořad „Reportéři ČT“ ze 7.1.2005 
č.j. 69 

5. Vlastislav Sofka – stížnost na nedostatek pořadů v oblasti folklóru č.j. 70 
6. Stanislav Pecka – otevřený dopis, stížnost na J. Krause v pořadu „Uvolněte se 

prosím“ 
č.j. 71 

7. RRTV – vyjádření ke stížnosti M. Šimonovského na pořad „Reportéři ČT“, 
reportáž „Jezy na Labi“ ze dne 30.8.2004 

č.j. 72 

8. RRTV – dotaz na stanovisko ke stížnosti na pořad „Krvavá volba“ z 18.12.2004 č.j. 73 
9. Karel Viktorin – stížnost na časové zařazení pořadu „Nedej se“ č.j. 74 

10. Mikušek – repríza seriálu „Dvojí nasazení“ č.j. 75 
11. Marie Džubáková – magazín „Cesty víry“ č.j. 76 
12. Dalibor Maňas – stížnost na časové zařazení upoutávky na seriál „Strážce duší“ č.j. 77 

 
 


