
Zápis z 15. jednání Rady České televize dne 15. 5. 2002 
 
Přítomni: Z. Forman, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová,  E. Kohák, P. Kučera, L. Miler,  
J. Mrzena, J. �ilerová, L. Weissová,  P. �áček, část M. Kní�ák 
Omluveni: B. Fanta, J. Presl 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, P. Klime�, M. Tajč, J. Jeřábková, P. Koliha, D. Jiru�ek, T. Typoltová 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisu 
• Zahájení trestního stíhání GŘ - informace 
• Změny ve finančním ředitelství 
• Hodnocení plnění rozpočtu 1. � 3. 2002 
• Činnost DK 
• Smlouvy o mediálním partnerství  
• Výjezdní zasedání  v TS Ostrava 
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 10, proti: 0, zdr�el se: 0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 222/15/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Weissová a Z. Forman a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:1) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 223/15/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (11:0:0)  

 
4) Zahájení trestního stíhání GŘ - informace 

Usnesení č. 224/15/02: Rada na základě dohody s GŘ souhlasí s omezením pravomocí GŘ tak, �e 
do doby pravomocného ukončení trestního stíhání budou ve�keré závazky, které dle podpisového 
řádu uzavírá GŘ podepisovány v�dy GŘ a zaměstnancem schváleným Radou ČT. (1:7:3)  
GŘ s tímto usnesením zásadně nesouhlasil. Usnesení nebylo přijato.P. Kučera hlasoval pro 
 
Usnesení č. 225/15/02: Rada vzala na vědomí informace o zahájení trestního stíhání GŘ ČT 
obviněného z trestného činu poru�ování závazných pravidel hospodářského styku a dále trestného 
činu poru�ování povinnosti při správě cizího majetku, kterých se údajně dopustil v souvislosti s 
nákupem přenosového vozu v roce 2001  a v souvislosti se vznikem penalizační povinnosti 
z včasného neproplacení faktur. Současně Rada vzala na vědomí informace o písemném  
vysvětlení J. Balvína a návrhu jeho obhájce v této věci. Rada konstatuje, �e se v uvedené kauze 
bude řídit zásadou neovlivňování a nevmě�ování do zahájeného trestního stíhání, zásadou 
presumpce neviny a důvěry v orgány trestního řízení, ale i důvěry, kterou dala J. Balvínovi při 
zvolení do funkce GŘ.  
Rada ukládá GŘ, aby jí předlo�il v�echny písemné doklady, kterými informoval policii ČR, které 
mají vztah k předmětnému výběrovému řízení, příslu�né uzavřené smlouvy, odmítnutí penále, 
jako� i v�echny související doklady, včetně podílu jednotlivých zaměstnanců a komisí, které se 
zúčastnili ve�kerých souvisejících procesů. Doklady budou předány Radě a DK  v termínu do 
16.5.2002. 



Rada ukládá ve smyslu znění zákona o ČT Dozorčí komisi, aby ověřila předané podklady, aby 
vedla nutné informativní rozhovory pro vyjasnění souvislostí celého procesu uvnitř ČT a aby 
prověřila u členů Rady případné předchozí znalosti o uvedeném pořízení. Zprávu o svém zji�tění 
předá DK Radě do 27.5.2002. Rada projedná a zaujme své stanovisko k této věci na svém jednání 
29.5.2002. (10:0:1) 
 

5) Změny ve finančním ředitelství 
Usnesení č. 226/15/02: Rada bere na vědomí informace finančního ředitele Ing. P. Klime�e a 
člena Rady Ing. M. Horálka o situaci v útvaru finančního ředitelství a připravovaných změnách: 
- Upgrade SAP R/3, ře�ení problematiky roku 2002 (�zdvojení� nákladových středisek pro plán 

výrobního úkolu na rok 2003 � stará a nová producentská centra) 
- Organizační a personální změny: vedoucí útvaru controllingu, analytická skupina contollingu, 

útvar plánu, vedoucí finančního útvaru 
- Projednávání podmínek �velkého outsourcingu� � podmínky ČT a návrhy externích firem 
- Eventuelní příprava vyčlenění hasičů � po�ární posouzení 
- Dota�ení rozhodnutí o areálu Hradec Králové (Rada ČT) 
- Koncepce IIS � dal�í rozvoj a priority 
- Rozpracování restrukturalizace z hlediska ekonomického úseku 
- Dílčí úprava Opatření FŘ č. 100 ohledně pořizování IM, provádění oprav a údr�by � jasné 

vymezení hranice mezi útvary nákupu, vnitř. slu�eb a úlohy realizačních týmů 
- Výkaznictví směrem k Radě ČT a dovnitř ČT 
(11:0:0) 

 
6) Hodnocení plnění rozpočtu za období leden � březen 2002  

Usnesení č. 227/15/02: Rada bere na vědomí výsledky hospodářské činnosti ČT za období leden � 
březen 2002. (11:0:0) 
Usnesení č. 228/15/02: Rada ČT po�aduje zdůvodnění neplnění rozpočtu v polo�ce výnosy � 
vysílání reklamy � plnění 74,2 % a to v termínu do 27.5.2002. (11:0:0)  
Usnesení č. 229/15/02: Rada ČT po�aduje přijetí dodatečných opatření v oblasti vysílaného 
programu tak, aby byly zaji�těny výnosy v souladu s obchodním plánem na rok 2002. GŘ seznámí 
Radu ČT s těmito opatřeními do 17.6.2002. (11:0:0) 
Usnesení č. 230/15/02: Rada ČT doporučuje GŘ přehodnotit systém �selfpromotion� tak, aby 
byly plněny výnosy z vysílání reklamy. (1:4:6) Toto usnesení nebylo přijato 
Usnesení č. 231/15/02: Rada ČT po�aduje, aby GŘ informoval Radu o koncepčním ře�ení úseku 
PR v termínu 17.6.2002. (11:0:0) 
 

7)  Činnost DK 
      Usnesení č. 232/15/02: Rada bere na vědomí Zprávu DK za 4. čtvrtletí 2001 a Zprávu DK za 1. 

čtvrtletí 2002. (9:0:0)  
 
8) Smlouvy o mediálním partnerství, plnění usnesení č. 169/11/02  

Usnesení č. 233/15/02: Rada bere na vědomí informace L. Weissové, D. Jiru�ka a T. Typoltové o 
uzavírání smluv o mediálním partnerství. (11:0:0) 

 
9) Výjezdní zasedání v TS Ostrava 

Usnesení č. 234/15/02: Rada bere na vědomí informace k výjezdnímu zasedání v TS Ostrava. 
(11:0:0) 

  
10) Podněty a stí�nosti 

Podnět č. 1:   ODS regionálního sdru�ení moravskoslezského kraje (čj. 317) - stí�nost na 
nevyvá�ené informování v regionech � Usnesení č. 235/15/02: Rada odpoví v intencích návrhu L. 
Weissové. (11:0:1) 
Podnět č. 2: R. Rozbroj (čj. 165 a 190) stí�nost na reportá� v Událostech o jeho osobě � Usnesení 
č. 236/15/02: Rada posoudila stí�nost R. Rozbroje, uznala jí za oprávněnou a �ádá GŘ, aby zajistil 



výrobu pokračování této reportá�e, která by ve stejném čase a programu vysvětlila, jak případ 
pokračoval a skončil. Rada souhlasí s návrhem odpovědi L. Weissové. (12:0:0) 

       Podnět č. 3: Fites (čj. 400) � nabídka na spolupráci při tvorbě Kodexu ČT � Usnesení č. 
237/15/02: Rada odpoví v intencích návrhu J. Mrzeny. (11:0:1) 

       Podnět č. 4: Fites (čj. 423) � stanovisko k výběrovému řízení na ředitele TS Brno � Usnesení č. 
238/15/02: Rada odpoví v intencích návrhu E. Koháka. (10:0:1) 

 
11) Různé 

Dne 21. a 22. 5. se uskuteční výjezdní zasedání Rady v TS Ostrava.  
Dne 29.5.2002 od 13.00 hod se uskuteční 16. jednání Rady. Program: 

- Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Trestní stíhání GŘ (J. Mrzena, J. Balvín) 
- Statut ČT (B. Fanta, H. Fibingerová, J. Balvín) 
- Majetkové zále�itosti � výrobní provoz Hradec Králové (P. Kučera, M. 

Tajč, J. Balvín, P. Klime�) 
- Výsledky hospodaření ČT v r. 2001, plnění usnesení č. 197 a 199/13/02 (P. 

Kučera, M. Tajč, J. Balvín, P. Klime�) 
- Pokračování restrukturalizace ČT, plnění usnesení č. 149/10/02, odst. 2 (Z. 

Forman, J. Balvín) 
- Zabezpečení autorsko právních vztahů (M. Kní�ák, J. Balvín) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák) 
- Různé  
- Schválení usnesení, závěr 
 

12) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
V Praze dne 15. 5.  2002 
 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 
                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: L. Weissová 
           Z. Forman 


