
Zápis z 8. jednání Rady České televize dne 4. 5.  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, Z. Šámal, N. Savický, I. Racek, O. Černý 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Zpravodajský kanál ČT 24 
• Etický panel – plnění usnesení č. 29/02/05, 72/05/05 
• Hospodaření Rady ČT 
• Podíl regionálních studií na celoplošném vysílání – plnění usnesení č. 25/02/05 
• Strategie ČT na r. 2005 - 2010  
• Sport ve vysílání ČT – plnění usnesení č. 81/06/05 
• Personální záležitosti 
• Podněty a stížnosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 105/08/05: Rada souhlasí s doplněním jednání o bod Personální záležitosti. (15:0:0) 
Usnesení č. 106/08/05: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (15:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 107/08/05: Rada volí návrhovou komisi ve složení E. Kohák a J. Presl a  pověřuje je 
ověřením tohoto zápisu. (12:0:2) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 108/08/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání rady. (15:0:0) 
 

4) Zpravodajský kanál ČT24 
Usnesení č.  109/08/05: Rada bere na vědomí předložený materiál a informace GŘ o spuštění 
zpravodajského kanálu ČT 24. Rada žádá GŘ, aby jí předložil komplexní informaci o 
experimentálním provozu zpravodajského kanálu ČT 24 za období do 30.9.2005 v termínu do 
20.10.2005. (15:0:0) 

 
5) Etický panel – plnění usnesení č. 29/02/05, 72/05/05 

Usnesení č.  110/08/05: Rada vyslechla informace o činnosti Etického panelu v období leden – 
duben 2005. Rada po projednání konstatuje, že Etický panel v předmětném období nepřijal žádné 
usnesení. Rada považuje organizační zabezpečení činnosti Etického panelu, způsob jeho 
rozhodování a četnost jeho zasedání za nefunkční. Rada žádá GŘ, aby jí v termínu do 30.6.2005 
sdělil kroky, které podnikl, aby Etický panel působil v intencích platného Kodexu ČT. Rada žádá, 
aby Etický panel vzal v úvahu tuto diskusi. (14:0:0) 

 
6) Hospodaření Rady ČT 

Usnesení č. 111/08/05: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny o plnění rozpočtu Rady ČT v 
roce 2004 a za 1. čtvrtletí 2005. (15:0:0) 
 
 



7) Podíl regionálních studií na celoplošném vysílání – plnění usnesení č. 25/02/05 
Usnesení č. 112/08/05: Rada bere na vědomí informace o průběžném plnění §12 odst. 4 zákona č. 
483/1991 Sb., o ČT ve znění pozdějších předpisů. Rada konstatuje, že podíl regionálních studií na 
celoplošném vysílání za první čtvrtletí r. 2005  byl průměrně 14,8%, tedy celkem 4131,2 hodin.  
Rada žádá GŘ generálního ředitele, aby ji informoval o průběžném plnění § 12 odst. 4 zákona č. 
483/1991 Sb., o ČT, ve znění pozdějších předpisů za první pololetí  r. 2005 v měsíčním členění, 
v termínu do 20.7.2005. (14:0:0) 

 
8) Strategie ČT na r. 2005 - 2010 

Usnesení č. 113/08/05: Rada po projednání konstatuje, že předložený materiál svou povahou 
nenaplňuje podstatu § 8 odst. 1j) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších 
předpisů.  
Rada žádá GŘ o přepracování strategických plánů s ohledem na aktuální platnou legislativu 
v oblasti televizního vysílání v termínu do 30.9.2005. (15:0:0) 

 
9) Sport ve vysílání ČT – plnění usnesení č. 81/06/05 

Usnesení č. 114/08/05: Rada bere na vědomí informace o konkrétním prostoru věnovaném 
v programu jednotlivým sportovním odvětvím. Rada v souvislosti s plněním usnesení č. 81/06/05 
po projednání konstatuje, že České televize naplňuje čl. 12.1 svého Kodexu. (14:0:0) 
 

10) Personální záležitosti 
Usnesení č. 115/08/05: Rada vyslechla informaci GŘ o rezignaci E. Vrtiškové na funkci ředitelky 
programu ČT k 5.5.2005. (13:1:1)  
Usnesení č. 116/08/05: Rada poděkovala E. Vrtiškové za vykonanou práci. (15:0:0) 
Usnesení č. 117/08/05: Rada žádá GŘ, aby jí na příštím zasedání sdělil, jaká opatření přijme 
v řízení úseku programového ředitele. (14:0:1) 
Usnesení č. 118/08/05: Rada žádá GŘ, aby do příštího jednání předložil akční plán realizace 
ředitelství programu.(6:6:2) Toto usnesení nebylo přijato 
 

11) Podněty a stížnosti 
Usnesení č. 119/08/05: Rada bere na vědomí informace pracovní skupiny podnětů a stížností, 
přednesené Z. Hůlovou, o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). 
(14:0:0) 
Přehled došlé pošty – příloha č. 2. 
Usnesení č. 120/08/05: Rada žádá GŘ, aby ČT ve svém programové skladbě maximálně dbala 
citlivě dbala na zákonný rámec ochrany dětí a mládeže před potenciálně škodlivými obsahy 
vysílání, a to včetně upoutávek na pořady vysílané ve večerních a nočních hodinách a reklam, 
umísťovaných v blízkosti pořadů pro děti. (14:0:0) 
Usnesení č. 121/08/05:  Rada žádá podle § 8 odstavce 1 písmena i) zákona o České televizi 
v platném znění generálního ředitele ČT, aby při zvažování podnětu senátora Jana Hálka, předsedy 
skupiny přátel ČR a SR, a delegace členů kulturního výboru slovenské Národní rady, 
předneseného při návštěvě této delegace v ČT, tomuto podnětu vyhověl a podle technických 
možností zvážil uvádění původní slovenské tvorby na ČT a usilovala o výměnu pořadů se 
Slovenskou televizí. (3:1:9) Toto usnesení nebylo přijato 
 

12) Různé 
a) V úterý 10.5.2005 se uskuteční jednání SKSP Senátu PČR. 
b) Ve dnech 25. a 26. 5. 2005 se uskuteční VVVKMT PS PČR . 
c) Předběžný program 9. jednání Rady, které se uskuteční 18. 5. 2005 od 13.00 hod v Café 

Restaurantu na Kavčích horách.  
• Zahájení, kontrola zápisů 
• Ekonomické záležitosti (bude upřesněno v pozvánce) 
• Personální záležitosti  
• Činnost DK 
• Majetkové záležitosti – budova EKO 



• Menšinové pořady – plnění usnesení č. (J. Šilerová, P. Uhl) 
• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: E. Kohák a J. Presl 
 



 
Příloha č. 1 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 4.5. 2005 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyří
(charakteris

Stížnosti na jednání Rady dne 4. 5. 2005 

66 10.2.2005 K.Toman 

stížnost na 
časové zařazení 
seriálu "Dvojí 
nasazení" 10.3.2005 15.4.2005 odpověď dl

118 30.3.2005 V.Günter 

stížnost na 
sportovní 
zpravodajství     rada bere na

119 30.3.2005 P.Macháček 
nedodržování v/o 
v pořadech ČT     rada bere na

120 30.3.2005 B.Provazník 

stížnost na pořad  
"Skutečná Máří 
Magdaléna" z 
28.3.2005     gř k vyřízen

121 30.3.2005 S.Vacík 

satelitní vysílání 
ČT, dekódovací 
karty, 
nespokojenost s 
odpovědí 
příslušného 
pracovníka     gř k vyřízen

122 5.4.2005 
V.Průšek a  
V.Machač, Sdružení pro ekologii Mikulovice 

stížnost na pořad 
"Nedej se" z 
28.12.2004     gř k vyřízen

129 13.4.2005 L.Galatík 

poděkování za 
zpravodajství ČT 
o úmrtí papeže     odpověď dl

130 13.4.2005 M.Magdon 

stížnost na 
programové 
změny dne 8.4. v 
souvislosti s 
úmrtím papeže     gř k vyřízen

131 13.4.2005 P.Černý 

stížnost na 
nepravidelný 
vysílací čas 
pořadu 
"Odpočívej v 
pokoji"     gř k vyřízen

132 13.4.2005 I. Brezina 

stížnost na 
nevyřízení 
stížnosti č.j.9     odpověď dl

133 15.4.2005 J.Hofmanová 

dotaz na 
programovou 
 skladbu     rada bere na



135 15.4.2005 J.Hálek 

možnost 
obnovení 
slovenských 
pondělků     odpověď dl

                                                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 p
Etickému pa
posouzení 

69 15.2.2005 
R. Kvacskai 
( ÚV KSČM),                  J. Murčo 

stížnost na pořad 
 "Reportéři ČT" 
ze 7.1.2005  10.3.2005 15.4.2005 

5.5.2005 
žádost gř o 

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     

125 13.4.2005 P.Šmidrkal 

stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" Z 
13.12.2004 22.4.2005     

126 13.4.2005 J. Maštera 

stížnost na 
politickou  
nevyváženost v  
pořadu "Krásný 
ztráty" 22.4.2005     

127 13.4.2005 J. Štětina 

stížnost na 
reportáž 
 V.Weinera z 
23.3.2005 22.4.2005     

128 13.4.2005 J.Hájek 

stížnost na časté 
vysílánízpráv ve 
slovenském 
jazyce a na 
F.Kandu 
v pořadu 
"Uvolněte se 
prosím" 22.4.2005     

134 15.4.2005 J.Němcová 

stížnost na pořad  
"U nás v Evropě" 
ze 14.4.2005 22.4.2005     



117 24.3.2005 
manželé  
Dvořákovi 

stížnost na 
vysílání reklamy 
na alkohol a 
čokoládové 
výrobky před 
Večerníčkem 5.5.2005     

 



 
Příloha č. 2 
 

PŘEHLED DOŠLÉ POŠTY OD 20. 4. DO 4. 5. 2005 
 
 

1. Stanislav Trykar, ABA – radě na vědomí, vyjádření k odpovědi šéfredaktora ŘZ - 
stížnost na reportáže v pořadu „Události“ z 8.1. a 19.1.2005 

č.j. 143 
k č.j. 84 

2. Pavel Macháček – radě na vědomí, vyjádření k odpovědi gř – stížnost na  
objektivitu a nestrannost v pořadech ČT 

č.j. 144 

3. Stanislav Barta – pomoc v ověření původu šlechtické rodiny č.j. 145 
4. Josef Provaz – nabídka soutěžního pořadu č.j. 146 
5. Anna Jeníková – zrušení hlasatelů č.j. 147 
6. Monika Hoření – stížnost na nevyvážené zpravodajství redaktorky Lenky Dolanské 

dne 14.4.2005 v pořadu „Události“ 
č.j. 148 

6. Bedřich Provazník – poděkování za zpravodajství o úmrtí Jana Pavla II. a volbě 
Benedikta XVI. 

č.j. 149 

7. Stanislav Libovický – stížnost na pořad “1956 – Promarněná šance aneb Návrat 
Ježíška do Československa“  

č.j. 150 

8. J. Mazníková – poděkování za zpravodajství o úmrtí Jana Pavla II. a volbě 
Benedikta XVI. 

č.j. 151 

9. Zdeněk Sychra – stížnost na nepravidelný vysílací čas seriálu „Odpočívej v pokoji“ č.j. 155 
 
 


