
Zápis ze 7. jednání Rady České televize dne 6. 4.  2005 
 
Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč 
Omluveni:  - 
Sekretariát Rady ČT:  J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Janeček, M. Elger, F. Lambert, V. Myslík, E. Vrtišková 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Novela Zákona o ČT 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2004 - rekapitulace 
• Plán čerpání rozpočtu ČT na II. čtvrtletí 2005 
• Podmínky reprízného – plnění usnesení č. 65/04/05 
• Vymáhání koncesionářských poplatků 
• Seminář k uplatnění kultury a umění v ČT – informace 
• Menšinové pořady 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 87/07/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (15:0:0) 
Usnesení č. 88/07/05: Rada souhlasí se zařazením bodu Menšinové pořady do programu jednání 
rady. (15:0:0)    
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 89/07/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení M. Badal a L. Miler a  pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (15:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 90/07/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (15:0:0) 
 

4) Novela zákona o České televizi 
Usnesení č.  91/07/05: Rada bere na vědomí informace o novele zákona č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 82/2005 Sb., s účinností od 1.4.2005 
a jejích dopadech do činnosti rady a České televize. (14:0:0) 
Usnesení č.  92/07/05: Rada schvaluje Jednací řád Rady ČT, který aplikuje znění §7 odst. 2 
zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Jednací řád nabývá 
účinnosti dnem  schválení a současně se zrušuje Jednací řád schválený dne 6.5.2004. (15:0:0) 
Usnesení č.  93/07/05: Rada v souladu s §8 odst. 1b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 
znění pozdějších předpisů, žádá generálního ředitele, aby jí předložil k projednání přehled 
pohledávek a závazků ČT k 1.1.2005, a to v termínu do 20.4.2005. Rada současně žádá DK o 
prověření požadovaného přehledu pohledávek a závazků. (15:0:0) 
Usnesení č.  94/07/05: Rada žádá generálního ředitele, aby jí v souladu s §8 odst. 1d) zákona č. 
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložil informaci o naplňování 
požadavků práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů v ČT dle 
Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. červena 1980 ve znění  pozdějších předpisů, v roce 
2004, a to v termínu do 10.7.2005. (15:0:0) 
Usnesení č.  95/07/05: Rada současně žádá generálního ředitele, aby jí předložil vnitřní předpis 
„Účetní standardy České televize“, a to v termínu do 10.7.2005. Rada ukládá DK o prověření a 



posouzení požadovaných materiálů. Tyto informace se stanou základem pro vypracování 
samostatné části Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2004, která bude předložena poslanecké 
sněmovně v souladu s §8 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů. (15:0:0) 
Usnesení č.  96/07/05: Rada žádá DK, aby jí v souladu s § 8 odst. 1k) zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložila ke schválení kontrolní řád, a to v termínu 
do 15.5.2005. (15:0:0) 
Usnesení č.  97/07/05: Rada žádá generálního ředitele, aby oznámil předsedovi PSP ČR výši 
odměn členů rady §8b) odst. 1),2),3) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů.(12:1:2) J. Mrzena hlasoval proti tomuto usnesení 
Usnesení č.  98/07/05: Rada žádá generálního ředitele, aby jí v souladu s §8 odst. 1e) a v souladu 
s čl. II odst. 2) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložil 
návrh Statutu ČT, a to v termínu do 30.4.2005. (14:0:1) 

 
5) Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2004 - rekapitulace 

Rada vyslechla informace předsedy.  
 
6) Plán čerpání rozpočtu ČT na II. čtvrtletí 2005 

Usnesení č. 99/07/05: Rada se seznámila s plánem čerpání rozpočtu ČT na 2. čtvrtletí roku 2005 
 A ) Náklady                                                            1.087.265  tis. Kč 

z toho: 
      osobní náklady                                               265.077  tis. Kč               
      odpisy                                                           136.301  tis. Kč 

výrobní úkol                                                   271.221  tis. Kč 
náklady režijní a obslužných útvarů                  414.666  tis. Kč 

B)Výnosy                                                                    1.157.391 tis. Kč 
z toho: 

televizní poplatky                                             727.040  tis. Kč 
reklama                                                          293.301  tis. Kč 
ostatní                                                            137.050  tis. Kč 

C) Investice                                                                    83.489  tis. Kč 
D) Hospodářský výsledek                                                70.126  tis. Kč     
(15:0:0) 
 

7) Podmínky reprízného – plnění usnesení č. 65/04/05 
Usnesení č. 100/07/05: Rada bere na vědomí předložený materiál. (14:0:1) 

 
8) Vymáhání koncesionářských poplatků 

Usnesení č. 101/07/05: Rada po projednání pozitivně hodnotí aktivní přístup České televize 
k vymáhání koncesionářských poplatků.  
Rada bere na vědomí materiál týkající se vysvětlení postupu větší aktivity ČT v přístupu 
k neplatičům televizních poplatků. 
Rada konstatuje, že Česká televize tímto postupem vytváří předpoklady k transparentnímu 
naplňování §8 odst. 1b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 
(15:0:0) 

 
9) Seminář k uplatnění kultury a umění v ČT - informace 

Usnesení č. 102/07/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny. (14:0:0) 
 

10) Menšinové pořady 
Usnesení č. 103/07/05: Rada žádá generálního ředitele, aby jí do 28. dubna poskytl přehled 
vysílacích časů premiér a repríz menšinových pořadů (pojem rozveden v odůvodnění – viz 
příloha). Rada hodlá podle těchto poskytnutých údajů připravit návrh stanoviska týkajícího se 
programové nabídky menšinových pořadů (podle ustanovení § 8 odstavec 1 písmeno i/ zákona o 



ČT) a tento návrh projednat a schválit jako prostředek plnění úkolů veřejné služby (podle téhož 
ustanovení zákona). (13:0:0) 

 
11) Podněty a stížnosti 

Usnesení č. 104/07/05: 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. 
 

12) Různé 
a) Rada obdržela nabídku na zakončení Febiofestu dne 8.4.2005.  
b) Rada pozitivně hodnotí ocenění ČT mezi Czech Top 100, v kategorii Veřejné, sociální a 

osobní služby.  
c) Rada konstatuje, že zpravodajství ve věci úmrtí papeže Jana Pavla II., bylo na profesionální 

úrovni.  
d) Rada pozitivně hodnotí dopad charitativní akce Pomozte dětem. 
e) Dne 20.4.2005 se od 10.00 hod uskuteční Seminář k uplatnění kultury a umění v ČT, v Café 

Restaurantu na Kavčích horách. 
f) Předběžný program 8. jednání Rady, které se uskuteční 4. 5. 2005 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, kontrola zápisů 
• Etický panel (Z. Hůlová, J. Janeček) 
• Hospodaření Rady ČT (J. Mrzena) 
• Podíl regionálních studií na celoplošném vysílání – plnění usnesení č. 25/02/05 
• Ekonomické záležitosti (bude upřesněno v pozvánce) 
• Podněty a stížnosti (P. Uhl, Z. Hůlová, J. Voráč, příp. další) 
• 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) Menšinové pořady - odůvodnění 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: M. Badal a L. Miler 
 
 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 6.4. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k vyjádření     

datum předání datum 
doručení  

Způsob vyřízení 
Radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 6. 4. 2005 

44 28.1.2005 
M.Pacíková a 
 V. Pacík 

stížnost na pořad "Za zdí" 
z 10.1.2005 24.2.2005 30.3.2005 odpověď dle návrhu gř 

48 2.2.2005 J.Fučíkovský stížnost na zpravodajství 24.2.2005 24.3.2005 odpověď dle návrhu gř 

55 7.2.2005 S.Fialová 
stížnost na pořad  
"Vánoce s Dádou" 24.2.2005 24.3.2005 

odpověď dle návrhu rady 
+ gř 

95 9.3.2005 P.Adamec 

stížnost na upoutávky na 
pořad "Na stopě" po 
Večerníčku     gř k vyřízení 

96 9.3.2005 M. Popelka 

stížnost na upoutávky na 
pořad "Na stopě" před 
Večerníčkem     gř k vyřízení 

97 10.3.2005 J. Hrbáček 
dotaz na reportéra Petra 
Mrzenu     odpověď dle návrhu rady 

98 10.3.2005 O. Soukupová 
pořady s Dádou 
Patrasovou     gř k vyřízení 

99 10.3.2005 M. Hartl 

opakovaná stížnost na 
reklamní bloky, které 
posunují vysílací čas     gř k vyřízení 

102 17.3.2005 rodina Šandova 
stížnost na přesun vysílání 
pořadu "Nedej se"     gř k vyřízení 

105 22.3.2005 

L. Bílý, Rada pro 
národnostní 
menšiny pořady v romském jazyce     rada bere na vědomí 

106 23.3.2005 Z. Čáp, ČKA 
stížnost na "Události" 
 z  20.2.05     rada bere na vědomí 

                                                            Stížnosti předané GŘ k vyjádření    

9 3.1.2005 I. Brezina 

stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 5.10.2003 a 
"Nedej se" z 16.11.2004 

28.1.2005 
předáno 
Etickému 
panelu     

25 14.1.2005 L.Peláková 
stížnost na pořad "Hádaní 
o přírodě" z 4.1.2005 10.2.2005 2.3.2005 

10.3.2005 předáno  
Etickému panelu k 
posouzení 

66 10.2.2005 K.Toman 
stížnost na časové zařazení 
seriálu "Dvojí nasazení" 10.3.2005     

69 15.2.2005 

R. Kvacskai 
( ÚV KSČM),                  
J. Murčo 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" ze 
7.1.2005  10.3.2005     



84 24.2.2005 

S.Trykar, 
Autoklub 
Bohemia 
Assistence 

stížnost na reportáže  
v pořadu "Události" z 8.1. 
a 19.1.2005 24.3.2005     

85 2.3.2005 A.Zejda 

stížnost na poskytování  
neúplných a 
zmanipulovaných 
informací při soutěži 
Největší Čech 24.3.2005     

 



 
Příloha č. 2 
 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 23. 3. DO 6. 4. 2005 
 

1. manželé Dvořákovi – stížnost na vysílání reklamy na alkoholické nápoje před 
Večerníčkem 

č.j. 117 

2. Vladislav Günter – radě na vědomí,stížnost na pořad „Branky,body,vteřiny“ 
z 25.3.2005 

č.j. 118 

3. Pavel Macháček – radě na vědomí, stížnost na nedodržování objektivity a 
nestrannosti v pořadech ČT 

č.j. 119 

4. Bedřich Provazník – stížnost na pořad „Skutečná Máří Magdaléna“ z 28.3.2005 č.j. 120 
5. Slavomír Vacík – dotaz na satelitní vysílání č.j. 121 
6. Václav Průšek, Vlastimil Machač, Sdružení pro ekologii – stížnost na pořad „Nedej 

se“ z 28.12.2004 
č.j. 122 

 
 
 



 
Příloha č. 3 
 
 
Menšinové pořady  
 
Odůvodnění: 
   V poslední době obdržela pracovní skupina rady pro podněty a stížnosti několik stížností na 
posouvání vysílacího času z pozdějších do časnějších odpoledních hodin nebo na noční vysílání 
některých pořadů či repríz. Šlo o případy: 
čj.102/2005 rodina Šandova – stížnost na přesun vysílání Nedej se na příliš brzký odpolední čas 
čj. 86 ze 4.3. senátorka Jitka Seitlová – týž pořad i problém 
čj. 88 Marie Džubáková  a 32 občanů z Třebíče časové zařazení pořadů Křesťanský magazín a Cesty 
víry. 
    Všechny tyto a další stížnosti podobného rázu postoupila rada, jsouc pamětliva omezení, které jí 
ukládá ustanovení § 8 odstavce 4 uvedeného zákona (zákaz zásahu do výroby a vysílání pořadů), na 
návrh své pracovní skupiny generálnímu řediteli k přímému vyřízení. 
     Rada je však podle zákona (§8 odstavec 1 písmeno i/) povinna dohlížet na plnění úkolů veřejné 
služby v oblasti televizního vysílání. Tyto úkoly jsou podle § 2 zákona o ČT výrazně spojeny se zájmy 
menšinových skupin i s menšinovými - nekomerčními –  tématy. Za tím účelem je rada povinna 
vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky. 
    Pro tento účel považujeme – zřejmě ve shodě s generálním ředitelem a dalšími pracovníky ČT – za 
pořady pro menšiny a o menšinách (a za pořady s „menšinovými“ tématy) pořady nekomerční, 
finančně zjevně ztrátové, které ČT vysílá převážně proto, že tak cítí svoje veřejnoprávní poslání. 
Vymezení je pravděpodobně výsledkem  úvahy, že komerční televize pořad tohoto typu nevysílají, že 
jeho příjemci je jen malé procento diváků apod. Nepůjde tedy jen o pořady o náboženských a 
etnických skupinách. Přitom je nutno uvážit, že například důchodci mohou některé pořady sledovat 
v časných odpoledních hodinách, a to na rozdíl od zaměstnaných osob. Složitá je i otázka repríz, volby 
kanálu apod. 
    Rada nebude generálnímu řediteli radit, kdy má ČT daný program vysílat. Aby se však mohla 
kvalifikovaně v rámci svého zákonného dohledu k programové nabídce těchto pořadů a vést 
s generálním ředitelem o této otázce rozhovor, prosí ho, aby jí předložil přehled názvů předmětných 
pořadů a jejich stopáže, jakož i časů jejich vysílání a jejich repríz, a to v současné době, koncem 
loňského roku (pokud už existovaly – jde nám o onen časový posun, na nějž si diváci stěžují) a 
případně i ve výhledu. Radě tentokrát nejde o kvalitu těchto pořadů. 

 


