
Zápis ze 13. jednání Rady České televize dne 24. 4. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, Z. Forman, E. Kohák, M. Kní�ák,  
P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová,  P. �áček 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, P. Klime�, M. Tajč, Z. Honys 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Výsledky hospodaření ČT v roce 2001  
• Rozpočet ČT na rok 2002  
• Rozpočtové změny 
• Výběrové řízení na ředitele TS Brno 
• Hodnocení úkolů GŘ v 1. čtvrtletí 2002, plnění usnesení č. 61/4/02  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 12, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 191/13/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení Z. Hůlová a E. Kohák  a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:2) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 192/13/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (14:0:0)  
Usnesení č. 193/13/02: Rada pověřila P. Kučeru, aby ve spolupráci s DK a GŘ zpracoval 
podklady pro jednání Rady ve smyslu  usnesení č.166 a 167/11/02  (výrobní provoz Hradec 
Králové a systém jednotné evidence smluv) v termínu do 15.5.2002. (13:0:1) 
Usnesení č. 194/13/02: Rada pověřila L. Weissovou, aby zpracovala podklady pro jednání Rady 
ve smyslu usnesení č. 169/11/02 (smlouvy o mediálním partnerství) v termínu do 9.5.2002. 
(14:0:0)   
Usnesení č. 195/13/02: Rada pověřila J. Presla, aby zpracoval podklady pro jednání Rady ve 
smyslu usnesení č. 130/8/02 (archivace a skartace materiálů v ČT) v termínu do 9.5.2002. (13:0:1) 
Usnesení č. 196/13/02: Rada pověřila Z. Hůlovou, aby ve spolupráci s GŘ zpracovala podklady 
pro jednání Rady ve smyslu usnesení č. 143/9/02 (skrytá reklama v pořadu �Pří�tě u vás�) 
v termínu do 9.5.2002. (13:0:1) 

 
4) Výsledky hospodaření ČT v roce 2001  

Usnesení č. 197/13/02: Rada vyslechla informace finančního ředitele P. Klime�e, předsedy DK 
M. Tajče a gestora P. Kučery k výsledkům hospodářské činnosti ČT za rok 2001.  
1. Rada konstatuje, �e rozpočet za rok 2001 byl provizorní. Rada  tento rozpočet neprojednala a 
neschválila. 
2. Rada �ádá zdůvodnit nárůst hodnoty v polo�kách:  

• výroba programu � ČT 106,9% 
• náklady � ČT 125,5% 
• daně, odpisy a rezervy � ČT 283,2% 
• zásoby materiálu na skladě -  ČT 125,7% 

3. Rada �ádá podrobně rozepsat a zdůvodnit polo�ky: 
• zakázková výroba � nárůst 130,1 



• ostatní náklady, příspěvky � 80.027 tis. Kč 
4. Rada �ádá provést podrobnou analýzu polo�ky: vysílání reklamy � ČT 85,5% 
5. Rada �ádá v části materiálu �Plnění plánu výroby programu za rok 2001� a v části �Odvysílané 

pořady podle programových typů za rok 2001� o doplnění finančních částek u jednotlivých 
pořadů. 

6. Rada �ádá v části materiálu �Plnění plánu investic za rok 2001� o předlo�ení podrobného výčtu 
realizovaných investic.  

7. Rada �ádá předlo�it zpracované informace dle bodů 2-6 tohoto usnesení do 15.5. (14:0:0) 
 

Usnesení č. 198/13/02: Rada bere na vědomí předbě�né výsledky uvedené ve Výkazu zisku a 
ztráty ČT k 31.12.2001 a Rozvaze ČT k 31.12.2001  s tím, �e konečný stav bude upraven podle 
výsledků daňové kontroly provedené v ČT za rok 1997, kdy byla Finančním úřadem pro Prahu 4 
doměřena ČT daň z příjmů právnických osob. Vzhledem k tomu, �e proti rozhodnutí FÚ podala 
ČT odvolání, nebyla doměřená daň v částce 77,6 mil. Kč zúčtována k tí�i nákladů. 
V případě zamítnutí odvolání Finančním ředitelstvím Praha do doby stanovené pro podání 
daňového přiznání za rok 2001, tj. do 30.6.2002, bude o vý�e uvedenou částku upraven 
hospodářský výsledek. Výsledek hospodaření za rok 2001 rovně� nezohledňuje eventuelní 
daňovou povinnost na dani z příjmu právnických osob za rok 2001, která vyplývá ze změny 
metody výpočtu daně z příjmu ČT. 
Ztráta za rok 2001 činí 274,415.203,09 Kč proti plánu � 147.000 tis. Kč. (14:0:0) 
 
Usnesení č. 199/13/02: Rada �ádá GŘ o předlo�ení variant výpočtu daňové povinnosti ČT za rok 
2001, které v současnosti projednává s příslu�ný finančním úřadem v termínu do 15.5.2002. 
(14:0:0) 
 

5) Rozpočet ČT na rok 2002  
Usnesení č. 200/13/02: Rada vyslechla informace finančního ředitele a předsedy DK. Rada �ádá  
předkládání rozpočtů a jejich plnění jednotlivých vyráběných pořadů měsíčně. Rada �ádá náklady 
na vysílané pořady včetně výnosů  z prodeje reklamy připadajících na tyto vysílané pořady 
měsíčně. (14:0:0) 
 

6) Rozpočtové změny 
Usnesení č. 201/13/12: Rada souhlasí s úpravou rozpočtu ČT na rok 2002 v polo�ce slu�by 
v částce o 400 tis. Kč. Částka je určena na provedení procesní analýzy ČT. O tuto částku se sní�í 
přebytek v rozpočtu. Rada �ádá GŘ o provedení výběrového řízení a s jeho výsledky seznámí 
Radu. Rada �ádá GŘ o urychlené zahájení přípravy na provedení benchmarkingu ČT. (14:0:0) 
 

7) Výběrové řízení na ředitele TS Brno 
Usnesení č. 202/13/02: Rada konstatuje, �e na dne�ním jednání nebyl předlo�en návrh na 
kandidáta na ředitele TS Brno. Rada �ádá GŘ, aby předlo�il Radě do 30.9.2002 svůj návrh na 
definitivní personální ře�ení obsazení funkce ředitele TS Brno. (10:0:4) 
 

8) Hodnocení úkolů GŘ v 1. čtvrtletí 2002, plnění usnesení č. 61/4/02 
Usnesení č. 203/13/02: Rada po vyhodnocení plnění úkolů stanovených zejména usnesením č. 
61/4/02 v 1. čtvrtletí roku 2002 rozhodla, �e GŘ příslu�í na základě čl. 5.2 managerské smlouvy 
pohyblivá slo�ka mzdy ve vý�i 50% maximálního rozpětí v článku stanoveném. 
Rada doporučuje GŘ, aby obdobná zásada byla uplatněna diferencovaně i u odměn dle ostatních 
managerských smluv a to do doby vyhodnocení ekonomických výsledků ČT za I. pololetí 2002. 
(9:2:3) 

 
9) Podněty a stí�nosti 

Usnesení č. 204/13/02: Rada se shodla na tom, aby pořady cyklu Nedej se! odvysílané od 
23.1.2002 byly dány k expertize FSV UK. (14:0:0).  



Usnesení č. 205/13/02: Rada souhlasí s návrhem odpovědi J. Mrzeny ke stí�nosti P. Neu�ila (čj. 
384) � stí�nost na zařazení textové informace o letadle nará�ejícím do mrakodrapu doprostřed 
večerníčku. (13:1:0)  

 
11) Různé 

a) Usnesení č. 206/13/02: Rada bere na vědomí informaci J. Mrzeny o sta�ení Kodexu ČT 
z jednání v PSP ČR a jeho dopracování. (14:0:0)  

b) Rada vyslechla informace JUDr. V. Vocetkové ohledně �aloby E. Hlinovského ve věci 
výběrového řízení na GŘ ČT. 

c) Rada vznesla dotaz na GŘ, proč se neodvysílal dokument K. Vlachové Věrni zůstaneme. GŘ 
předá vyjádření do 15.5.2002. 

d) Program Rady na květen 2002: 
• 9.5. � od 10.00 � 12.00 hod. seminář na téma �Partyzáni� dle usnesení č.129/8/02 pro 

členy Rady a pro zaměstnance redakce publicistiky (podílejících se na pořadu Fakta), 
od 13.00 jednání Rady.  

• 15.5. � jednání Rady 
• 21. a 22.5 � výjezdní seminář Rady v Ostravě (téma regionální studia) 
• 29. 5. �  jednání Rady 
• 5.6. � seminář na téma příprava programových změn a výrobního úkolu na rok 2003 

e) Dne 9.5. od 13.00 hod se uskuteční řádné jednání Rady. Program: 
- Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Smlouvy uzavřené v ČT v období 1. � 3. 2002 a rozpracované záměry 

produkce a koprodukce (J. Balvín, M. Tajč, P. Kučera) 
- Smlouvy o mediálním partnerství, plnění usnesení č. 169/11/02 (L. 

Weissová) 
- Archivace a skartace, plnění usnesení 130/8/02 (J. Balvín, J. Presl) 
- Skrytá reklama, plnění usnesení 143/9/02 (J. Balvín, Z. Hůlová) 
- Činnost DK, komunikace s Radou (B. Fanta, M. Tajč)  
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák) 
- Různé  
- Schválení usnesení, závěr 
 

12) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
V Praze dne 24. 4.  2002 
 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Z. Hůlová 
           E. Kohák 


