
Zápis z 1. jednání Rady České televize dne 18. 1. 2006 
 
Přítomni: M. Badal, J. Baumruk, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek,  
Z. Hůlová, J.Presl, J. Prokeš, J. Šilerová, P. Uhl a J. Voráč. Část A. Svobodová 
Sekretariát Rady ČT: J. Kamicová a E. Hojerová  
Předsedající: M. Horálek 
Hosté: F. Lambert, L. Kozák, K. Taberyová, D. Macáková 
 
Program jednání: 

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení, kontrola zápisů 
• Schválení rozpočtu a dalšího ekonomického výhledu 
• Materiály z Dozorčí komise Rady ČT  
• Projednání struktury Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2005 
• Informace k semináři na téma menšiny a menšinové žánry 
• Podněty a stížnosti 
• Různé 
• Schválení usnesení, závěr 
 

1) Schválení programu jednání 
Usnesení č. 01/01/06: Rada schválila program jednání v navrženém znění. (10:0:1)  
 

2) Volba návrhové komise 
Usnesení č. 02/01/06: Rada volí návrhovou komisi ve složení J. Šilerová a J. Brandejs a pověřuje 
je ověřením tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 03/01/06: Rada bere na vědomí informace M. Horálka, že k dnešnímu dni nebyly 
zjištěny žádné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů z jednání rady. (10:0:1) 
 

4) Schválení rozpočtu a dalšího ekonomického výhledu 
Usnesení č. 04/01/06: Rada České televize po projednávání návrhu rozpočtu ČT (14. 12. 2005 a 
18. 1. 2006) na rok 2006 schvaluje návrh rozpočtu ČT, který je vyrovnaný s plným krytím nákladů 
nezbytných pro rozšíření činnosti ČT v roce 2006. 
Financování ČT sestává v roce 2006 z kombinace příjmů z televizních poplatků doplněné o 
výnosy z ostatních zákonem povolených obchodních činností. Rozsah podnikání České televize je 
přitom omezen tak, že jeho předmět musí souviset s tvorbou a šířením televizních programů a 
nesmí ohrozit poslání České televize. Příjmy získané podnikatelskou činností se přitom mohou v 
souladu se zákonem použít pouze k financování hlavní činnosti. Zpracování rozpočtu bylo vedeno 
snahou o stanovení výnosů v reálné výši tak, aby nedošlo k nadhodnocení příjmové stránky 
rozpočtu. 
Rada ČT schvaluje rozpočet na rok 2006 s vyčíslením nákladů i výnosů  
v objemu 5 686 mil. Kč. 
Návrh rozpočtu na rok 2006 – viz příloha 
(14:0:0) 
 
Usnesení č. 05/01/06: Rada konstatuje, že vyrovnaný rozpočet na r. 2006 obsahuje kvalitativně 
zásadní změnu v plánování vysílání jednotlivých programů ČT (čtyři programy ČT1, ČT2, ČT24, 
ČT4 SPORT), zejména detailní plán vysílacích schémat na celý rok 2006, kdy všechna vysílací 
okna (vyráběné, nakupované, reprízované archivní pořady) jsou rozvinuta (v plánovacím systému 
PROVYS) do jednotlivých pořadů. Každý pořad má kromě jiných údajů, uveden termín vysílání a 
je ohodnocen maximálními interními a externími náklady. 



V systému jsou zařazeny pořady z předvýroby a nákupu z minulých let a dále předvýroba a nákup 
pořadů do dalších roků. Tento nový systém plánování umožňuje v roce 2006 především kvalitní a 
profesionální řízení kapacit ve výrobě, řízení marketingu, obchodu a dalších částí ČT. (14:0:0) 

 
Usnesení č. 06/01/06: Kontrola plnění rozpočtu bude Radou ČT provedena v srpnu 2006 a po 
uplynutí roku 2006, pokud nedojde k upozornění Dozorčí komise Rady ČT o významných 
odchylkách v plnění rozpočtu, popřípadě k žádosti generálního ředitele ČT o projednání a 
schválení operativních změn struktury schváleného rozpočtu. (14:0:0) 
 

5) Materiály z Dozorčí komise Rady ČT 
Usnesení č. 07/01/06: Rada souhlasí s tím, aby skupina ve složení J. Prokeš, L. Kozák, P. Uhl a J. 
Voráč, dopracovali materiál týkající se pravidel komunikace. (10:0:3) 
Usnesení č. 08/01/06: Členové Rady ČT se individuálně zavazují, že do doby případné změny 
Jednacího řádku Dozorčí komise Rady ČT se nebudou účastnit jednání Dozorčí komise ani 
požadovat od členů DK jakékoliv informace nad rámec zákona. (13:0:0) Hlasovalo všech 13 
přítomných členů rady. A. Svobodová bude dodatečně dotázána na příštím jednání. 
Usnesení č. 09/01/06: Předseda Dozorčí komise Ladislav Kozák připraví na příští jednání Rady 
ČT informaci o případné změně Jednacího řádu DK podle zásad navrhovaných v materiálu 2/1, 
který byl předložen na dnešním jednání rady. Člen Rady ČT Petr Uhl vypracuje návrh případné 
změny Jednacího řádu Rady ČT podle vznesených připomínek. (13:0:0) 
Usnesení č. 10/01/06: Rada bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Dozorčí komise Rady České 
televize ze dne 10. 1. 2006. (13:0:0) 
Usnesení č. 11/01/06: Rada ČT bere na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí komise za IV. čtvrtletí 
2005. (13:0:0) 

 
6) Projednání struktury Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2005 

Usnesení č. 12/01/06: Rada ČT schvaluje strukturu Výroční zprávy o činnosti České televize 
v roce 2005 (viz příloha). (13:0:0) 

 
7) Informace k semináři na téma menšiny a menšinové žánry 

Usnesení č. 13/01/06: Veřejný seminář na téma menšin a menšinových žánrů se bude podle 
usnesení Rady ČT č. 272/17/05 konat dne 15. února 2006, od 13 do 17 hodin. Toto je jeho 
program: 
1. úvod – František Lambert, vrchní ředitel a ředitel programu ČT a Petr Uhl, člen Rady ČT 
(10minut) 
2. první část etnické (národnostní) menšiny a pořady pro ně  
za organizaci této části odpovídá Petr Uhl 
délka 60 minut, z toho 15 minut na přednášejícího a 15 minut diskuse 
přednášející: Tomáš Kraus, Jarmila Balážová a Darja Macáková (ČT), diskusi řídí Petr Uhl 
3.  druhá část náboženské menšiny a pořady pro ně  
za organizaci této části odpovídá Jana Šilerová 
délka 60 minut, z toho 15 minut na přednášejícího a 10 minut diskuse 
úvodní slovo Jana Šilerová– 5 minut, Jana Šilerová řídí i potomní diskusi; přednášející Jaromír 
Volek, Miloš Rejchrt, a Jiří Florian (ČT) 
4. třetí část menšiny kulturní, sociální, vzdělávací atd. 
      za organizaci odpovídá a diskusi řídí Kristina Taberyová (ČT) 
délka 90 minut, z toho 15 minut na přednášejícího a 30 minut diskuse 
úvodní slovo Kristina Taberyová (15 minut), dále Marie Kučerová, Karel Hvížďala a Vladimír Just  
Tajemnice rady Jana Kamicová zajistí vhodnou místnost. Zodpovídá za organizace příprav a 
průběhu semináře.  
Návrh pozvaných účastníků semináře obdrží tajemnice do 31.1.2006.  
 (13:0:0) 
 
 
 



8) Stížnosti a podněty 
Usnesení č. 14/01/06: Rada bere na vědomí informace J. Baumruka o stavu řešení stížností a 
podnětů k dnešnímu dni (viz příloha č. 1). (12:0:1) 
 

9) Různé 
a) Usnesení č. 15/01/06: Rada schvaluje program jednání na únor – březen 2006, viz příloha. 

(12:0:1) 
 
b) Usnesení č. 16/01/06: Rada ČT upravuje základní mzdu a pohyblivé složek mzdy generálního 
ředitele České televize s platností od 1. ledna 2006  
1. Základní mzda se stanoví ve výši 140.000,- Kč (jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) 

měsíčně. 
 
2. Pohyblivé složky mzdy se stanoví při splnění podmínek a ukazatelů takto: 

2.1. roční odměna za splnění ročního vyrovnaného hospodářského výsledku, potvrzená ve 
zprávě auditora ověřujícího roční účetní uzávěrku České televize s výrokem bez výhrad: 
500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) splatná ve výplatním termínu za měsíc 
červenec; 

2.2. půlroční odměny ve výši 350.000,- Kč (třistapadesát tisíc korun českých), splatných 
v termínech: 

I. pololetí – výplatní termín za měsíc srpen 
II. pololetí – výplatní termín za měsíc únor 
Odměna bude přiznána na základě hodnocení Radou ČT podle následujících ukazatelů: 
a) splnění plánované sledovanosti a spokojenosti ČT1 a ČT2 za hodnocené pololetí; 
b) splnění vyrovnaného hospodaření ČT za hodnocené pololetí 
c) splnění a překročení plánovaného cash-flow za hodnocené pololetí; 
d) plnění usnesení Rady ČT ve sledovaném pololetí 
Ostatní podmínky sjednané v manažerské smlouvě ze dne 19. 7. 2003 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

 
3. Rada ČT zmocňuje svého předsedu k podpisu údajů uvedených v bodech 1 a 2, v Dodatku 

k manažerské smlouvě č. 2. 
(8:0:5) 
 
c) Usnesení č. 17/01/06: Rada bere na vědomí informaci o posunutí termínu k usnesení č. 

231/15/05. (13:0:0) 
 
d) Usnesení č. 18/01/06: Rada bere na vědomí informaci o spolupráci ČT se školami, která se 

bude rozvíjet tak, jak bylo navrženo při semináři o televizní grafice. Dnes se uskutečnila 
schůzka u obchodního ředitele P. Krumpára s B. Fantou, přítomna byla také Mgr. 
Krincvajová. Proběhlo jednání o spolupráci s prof. Bartou z VŠUP. (13:0:0) 

 
e) Usnesení č. 19/01/06: Rada konstatuje, že obdržela materiál Etického panelu. (13:0:0) 

 
f) Předběžný program 2. jednání Rady ČT v roce 2006, které se uskuteční 1. 2. 2006 od 13.00 

hod v Café Restaurantu na Kavčích horách:  
- Zahájení, kontrola zápisů 
- Strategie vývoje ČT a dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického 

rozvoje (Lambert, Badal, Fanta, Svobodová) 
- Informace o výrobě v roce 2006 (Myslík, Horálek) 
- Informace o připravenosti investic v roce 2006 (Pop, Horálek, Prokeš) 
- Zpráva o výběru televizních poplatků v roce 2006 (Krumpár, Presl) 
- Informace o problematice voleb v činnosti ČT (Šámal, Baumruk, Brandejs) 
- Informace o realizaci manažerského záměru v TS Brno 
- Stížnosti a podněty 



- Různé 
- Schválení zápisu, závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Ing. Milan Horálek, CSc. 
                         předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy:  
1) Stav řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni 
2) Návrh rozpočtu ČT na rok 2006  
3) Struktura Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2006  
4) Program jednání Rady ČT na únor – březen 2006  

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. Šilerová a J. Brandejs 



Příloha č. 1 
 

Stav řešení stížností a podnětů ke dni 18. 1. 2006 
čj Datum 

doručení 
Jméno Charakteristika VO Předáno GŘ k 

vyjádření     datum 
předání datum 

doručení  

Způsob vyřízení 
radou 
(charakteristika) 

Stížnosti na jednání Rady dne 18.1. 2006 

357 1.11.2005 P.Buksa 

reakce ohledně stížnosti na 
pořad "Já, muslim" ze 
7.10.05 VO     

zatím nevyřízeno 

418 9.12.2005 R.Peřina stížnost na Panoramu   14.12.2005 6.1.2005 zatím nevyřízeno 

375 21.11.2005 V.Mareš 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 3.10.05 VO 22.11.2005 22.12.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

419 9.12.2005 B.Hubálek 

stížnost na přístup 
vedení ČT k převzatým 
podnětům - informační 
akce k parlamentním 
volbám   14.12.2005 22.12.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

370 15.11.2005 

S.Goga, 
Gay a lesbická 
liga zrušení pořadu "LeGaTo"   16.11.2005 22.12.2005 

odpověd dle 
návrhu gř 

379 22.11.2005 

J.Birke, 
kabinet  
předsedy vlády 
ČR 

postoupení stížnosti  
V. a A. Potužníkových na 
upoutávku pořadu 
"Reportéři ČT"  VO 24.11.2005 22.12.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

393 1.12.2005 S.Giordana 

radě na vědomí, pořad 
 "Uvolněte se,prosím" z 
25.11.2005   12.12.2005 28.12.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

391 
413 1.12.2005 V.Hendrych 

reakce na odpověď č.j. 
351- 
stížnost na pořad 
"Reportéři ČT" ze 
17.102005 + 
stížnost na šéfredaktora 
zpravodajství - pořad 
"Události" ze dne 
4.12.2005 VO 12.12.2005 6.1.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

409 5.12.2005 J.Spolek stížnost na ČT24 VO 12.12.2005 6.1.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

404 1.12.2005 K.Haněl 
dotaz na pozemní 
digitální vysílání   14.12.2005 6.1.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

414 8.12.2005 M.Vojta 
stížnost na hudební 
 podkresy   14.12.2005 6.1.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

416 8.12.2005 M.Kodet stížnost na zpravodajství  VO 14.12.2005 6.1.2005 

odpověď dle 
návrhu gř 

430 19.12.2005 L.Vašíček 
zrušení pořadu "Bez 
obalu"       

odpověď RČT 

432 27.12.2005 A.Polanská 

radě na vědomí, stížnost na 
pořad "Černé ovce" z 
4.11.05 VO     

na vědomí 



436 27.12.2005 J.Koskuba 
radě na vědomí, zrušení 
pořadu "Bez obalu"       

na vědomí 

354 23.12.2005 M.Brejla reakce na odpověď RČT       

odpověď dle 
návrhu rady 

2 
k č.j. 
334 2.1.2006 V.Šebek 

reakce na odpověď RČT 
 č.j. 334, pořad "Černé 
ovce z 4.10.05 VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

6 
k č.j. 
170/05 4.1.2006 J.Talíř 

postoupení stížnosti 
M.Palána na informování 
ČT o akci Gumball 3000       

odpověď dle 
návrhu rady 

7 5.1.2006 K.Mervart stížnost na ČT       

odpověď dle 
návrhu rady 

8 5.1.2006 P.Bartoš, RRTV 

postoupení stížnosti P.Jílka 
na zpravodajství o procesu 
s M.Horákovou VO     

odpověď dle 
návrhu rady 

9 5.1.2006 V. Hendrych 
k č.j. 391,413, 
korespondence s gř        

odpověď dle 
návrhu rady 

10 5.1.2006 B.Skoupý 
stížnost na silvestrovské 
vysílání       

odpověď dle 
návrhu rady 

17 11.1.2006 T.Malý projekt ČT Rodina       gř k vyřízení 

18 11.1.2006 L.Peláková 

radě na vědomí, reakce na 
odpověď č.j. 25/05, 
stížnost na pořad "Hádání 
o přírodě" z 4.1.2005 VO     

radě na vědomí 

19 13.1.2006 D.Pospíšil zrušení tv hlasatelů       gř k vyřízení 

                                                          Stí•nosti p•edané G• k vyjád•ení       

364 14.11.2005 
Z.Porybný,  
Borgis a.s. 

stí•nost na •T kv•li 
partnerství •T a portálu 
Centrum .cz, konkrétné s 
jeho zprav.serverem 
Aktualne.cz   14.11.2005 23.11.2005 

vyžádáno 
stanovisko dle  
usn.č. 282/18/05 

315 27.9.2005 M.Šimonovský 
stížnost na pořad  
"Reportéři ČT" z 5.9.2005 VO 4.10.2005 8.11.2005 

14.11.2005 
předáno gř k 
doplnění 
29.11.2005 
doplnění gř 

376 22.11.2005 Š. Haviar 
stížnost na "Jihomoravský 
večerník" z 18.11.2005 VO 24.11.2005   

  

338 17.10.2005 V.Žák 
stížnost na pořad  
"Já, muslim" ze 7.10.2005 VO 

20.10.2005 
14.12.2005 
p•edáno 
Etickému 
panelu •T 16.11.2005 

  

428 14.12.2005 J. Al Khaledová satelitní vysílání do Sýrie   2.1.2006     

431 21.12.2005 L.Tietze reakce na odpověď č.j. 431   2.1.2006   

  

433 27.12.2005 Z.Macoun 

stížnost na reportáž o 
3.setkání ochránců hranic z 
22.10.05 VO 2.1.2006   

  



434 27.12.2005 K.Kafka 

stížnost na film "Ruth to 
vidí jinak" a neobdržení 
odpovědi od gř   2.1.2006   

  

435 27.12.2005 S.Libovický 
stížnost na písemné zprávy 
v pořadu "Dobré ráno"   2.1.2006   

  

##### 27.12.2005 D.Navara 

zrušení pořadu "Bez 
obalu" + žádost o 
přehodnocení a vyčíslení 
nákladů   2.1.2006   

  

438 27.12.2005 P.Kroužková 

stížnost na špatnou 
organizaci a provedení 
výstavy Večerníčka, žádost 
o omluvu   2.1.2006   

  

3 2.1.2006 J.Kočí poplatky a reklama   11.1.2006     

4 3.1.2006 
H.Pohanová 
 DPMP a.s. 

dopis šefredaktorovi 
zpravodajství TS 
Brno,stížnost na 
"Jihomoravský 
 večerník" z 28.12.05 VO 11.1.2006   

  

13 11.1.2006 J.Michálek 

stížnost na 
"Příběhy železné opony" z 
2.1.2006 VO 13.1.2006   

  

14 11.1.2006 

J.Birke, 
kabinet  
předsedy vlády 
ČR 

postoupení stížnosti F. 
Dosoudila 
na reportáž z 22.10.2005 VO 13.1.2006   

  

15 11.1.2006 J.Kašpar dotaz na signál ČT   13.1.2006     

16 11.1.2006 J.Koníček 
stížnost na zpravodajství 
 o papeži Benediktu XVI. VO 13.1.2006   

  

5 4.1.2006 V.Barák 
stížnost na chování ČT, 
pořad "Bez obalu"   13.1.2006   

  

415 8.12.2005 M.Berka 

podnět k prošetření 
zpravodajství u příležitosti 
oslav 200.výročí 
Napoleonova vítězství u 
Slavkova VO 14.12.2005 

18.1.2006 
žádost gř o 
doplnění 

  

 



Příloha č. 2 
 
 

    

Návrh rozpočtu na rok 2006 

    

   (v tis. Kč) 

Rozpočet Návrh  
 u k a z a t e l  

2005 2006 
Index  

VÝNOSY       

 vysílání reklamy 986 314 1 049 400 106 

 sponzoring 194 985 242 341 124 

 ostatní výnosy 797 161 705 159 88 

 čerpání fondu televizních poplatků 2 805 580 3 689 100 131 

VÝNOSY celkem  4 784 040 5 686 000 119 

NÁKLADY        

 mzdy  803 900 932 000 116 

 zákonné pojištění ke mzdám 284 460 329 300 116 

 odpisy dlouhodobého majetku  377 000 384 000 102 

 odpisy licencí 191 700 240 000 125 

 výrobní úkol 1 324 000 1 800 000 136 

 ostatní náklady  1 802 980 2 000 700 111 

NÁKLADY celkem  4 784 040 5 686 000 119 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0 x 
 



Příloha č. 3 
 

Návrh struktury Výroční zprávy o činnosti  
České televize v roce 2005 

(pracovní verze, 16. ledna 2006) 
 
1. Úvod 

 

1.1. O struktuře výroční zprávy 

     Vzhledem k legislativním změnám, ke spuštění programu ČT 24 dne 2. května 2005 a k zvýšení 
televizních poplatků s účinností od 1. října 2005 dojde ve skladbě Výroční zprávy o činnosti České 
televize v roce 2005 k značným změnám. Významnou obsahovou změnu a změnu struktury klíčových 
kapitol zprávy vyžaduje zhodnocení nového systému „Programu změn, zvýšení výnosů a snížení 
nákladů“, který byl v roce 2005 již plně aplikován.  
 

1.2. Česká televize v roce 2005 – chronologický přehled událostí (kalendárium) 
     Přehled událostí, týkajících se činnosti České televize v roce 2005, popis metodiky, podle které byl 
pořízen, a výčtem kritérií pro volbu jednotlivých v něm zahrnutých událostí. 
 

1.3. Změny právního rámce působení České televize v roce 2005 

     Tato kapitola obsáhne změny, které do legislativního rámce činnosti České televize přinesl zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákon č.348 /2005 Sb., o rozhlasových a televizních 
poplatcích. Zahrne i vliv ostatních právních norem, které mají vliv na chod České televize a nabyly 
účinnosti v roce 2005. 
 

1.4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
     Obsah zprávy je stanoven citovaným zákonem. 
 

1.5. Vývoj české mediální krajiny v roce 2005 se zvláštním zřetelem k činnosti plnoformátových 
televizních stanic 
 
     V roce 2005 bylo v České republice zahájeno řádné pozemní digitální televizní vysílání. Jaká byla 
situace na televizním trhu, jaké faktory ji nejsilněji ovlivňovaly, jaké nové formáty televizních pořadů 
se objevily a jaký vliv měly na vývoj podílu jednotlivých vysílatelů na trhu? Jak se vyvíjelo postavení 
České televize mezi ostatními provozovateli televizního vysílání v České republice? Mediální 
legislativa bude v této části zmíněna jen okrajově, a to jen v souvislosti ostatními vysílateli, protože 
vývoj právního rámce činnosti České televize bude popsán v jiné kapitole.  



 

2. Činnost České televize v roce 2005 

 

2.1. Česká televize jako instituce v roce 2005 

2.1.1. Organizace České televize a její změny v roce 2005 

2.1.2. Vztahy mezi řízením České televize a odborovými organizacemi 

2.1.3. Vývoj počtu zaměstnanců České televize v roce 2005 

2.1.4. Složení poradních orgánů generálního ředitele České televize v roce 2005 

 
 
2.2. Služba České televize veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů v roce 2005 

 

2.2.1. Obraz vysílání České televize v roce 2005 

     Komentovaná statistická data ve vhodně volené struktuře - základní údaje s důrazem na plnění 
povinností vyplývajících ze zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
– evropská tvorba, podíl nezávislých výrobců atd. Speciální zřetel (v oddělené části kapitoly) bude 
věnován programu ČT 24, jehož statistická data nemohou být započítávána do celkových ukazatelů 
pro jednotlivé povinnosti, vyplývající ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, 
(skryté titulky) a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (viz 
výše). 
 
 
2.2.2. Charakteristika programové nabídky České televize v roce 2005 

     Popis podle žánrů a televizních formátů s důrazem na významné tituly a formáty. Stejně jako ve 
Výroční zprávě za rok 2004, která byla v tomto ohledu zpracována lépe než výroční zprávy 
z předchozích let, bude tato část zprávy charakterizovat klíčové pořady České televize v roce 2005, 
zavádění nového systému řízení programu České televize a první výsledky, zejména ve čtvrtém 
čtvrtletí 2005. 
 
 
2.3. Česká televize na internetu v roce 2005 

     Roční bilance a popis stále užší provázanosti internetových stránek České televize s řádným 
vysíláním podle ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) a b), zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. jako 
důsledek technologické konvergence. 
 
 
2.4. Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2005 
 
     Výčet projektů, podpořených v roce 2005, s výstižným komentářem, ke kritériu výběru 
podporovaných projektů. 
 



 

2.5. Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2005 

 
     Výčet se stručnou charakteristikou jednotlivých organizací, na jejichž činnosti se Česká televize 
v roce 2005 podílela, a mezinárodních filmových a televizních festivalů, u kterých byla jako 
organizátorka, spoluorganizátorka či jako mediální partner. 
 

2.6. Česká televize a její účast v soudních sporech v roce 2005 

     Pravidelná součást výročních zpráv o činnosti České televize, v roce 2005 se zvýšeným důrazem na 
tzv. spory aktivní, v nichž Česká televize vystupovala v roli žalobce, a to zejména ve spojitosti 
s vymáháním televizních poplatků. Informace o soudních a správních řízení. 
 
 
2.7. Hospodaření České televize v roce 2005 

Přínos „Programu změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů České televize“ na růst výnosů, očekávaný 
hospodářský výsledek, posílení zvýšení ekonomické pozice (cash-flow, atd.) 
 

 

2.8. Rok 2005 jako historický mezník – zahájení řádného pozemního digitálního televizního 
vysílání České televize 
 
      Kapitola, popisující strategii České televize na cestě ke spuštění DVB-T multiplexu veřejné služby 
a nezbytnost právní úpravy, obsažené v zákoně oč. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ke 
krokům, které Česká televize v roce 2005 v této oblasti učinila. Z těchto důvodů bude vzhledem 
k Výroční zprávě jako celku delší než byly kapitoly o přípravě digitalizace České televize 
v předchozích letech. 
 

 

3. Hlavní závěry Rady České televize o činnosti České televize  

v roce 2005 

 
3.1. Činnost České televize v roce 2005 z pohledu zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
v platném znění. 
 
     Povinná součást Výroční zprávy na základě usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výklad podle struktury legislativního textu. 
 
3.2. Činnost České televize v roce 2005 z pohledu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění. 
 
     Povinná součást Výroční zprávy na základě usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výklad podle struktury legislativního textu. 



 

4. Vlastní činnost Rady České televize v roce 2005 

 

4.1. Složení a práce Rady České televize v roce 2005 

4.1.1. Členové Rady České televize v roce 2005 

4.1.2. Sekretariát Rady České televize v roce 2005 

4.1.3. Jednání Rady České televize v roce 2005 – Koncentrace jednání Rady ČT na klíčové 

problémy programu, nestrannosti publicistiky a efektivnosti hospodaření 

4.1.4. Agenda Rady České televize v roce 2005 

4.1.5. Činnost Dozorčí komise v roce 2005 

4.2. Stížnosti na generálního ředitele České televize, řešené v roce 2005 Radou České televize 

 

5. Přílohy 



Příloha č. 4 
 
Návrh programu  jednání Rady ČT na únor – březen 2006  
 
1. 2. 2006 
13.00 – 17.00 hodin 

1. Strategie vývoje ČT a dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického 
rozvoje (Lambert, Badal, Fanta, Svobodová) 

2. Informace o výrobě v roce 2006 (Myslík, Horálek) 
3. Informace o připravenosti investic v roce 2006 (Pop, Horálek, Prokeš) 
4. Zpráva o výběru televizních poplatků v roce 2006 (Krumpár, Presl) 
5. Informace o problematice voleb v činnosti ČT (Šámal, Baumruk, Brandejs) 
6. Informace o realizaci manažerského záměru v TS Brno 

 
 
15.2.2006  
13.00 – 17.00 hodin 
 Seminář na téma menšin a menšinových žánrů 
 
8.3.2006  
13.00 – 17.00 hodin 

1. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2005 
2. Informace o volbě Dozorčí komise Rady České televize, projednání návrhu Rady ČT na členy 

DK 
 
29.3.2006  
13.00 – 17.00 hodin 

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2005 
2. Volba členů Dozorčí komise Rady České televize 

 


