
Zápis ze 16. jednání Rady České televize dne 5. 6. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, Z. Forman, H. Fibingerová,  M. Kní�ák,  E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, 
J. �ilerová, J. Presl, L. Weissová,  P. �áček  
Omluveni: M. Horálek, Z. Hůlová 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, P. Klime�, M. Tajč,  P. Koliha, J. Hlavinka 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Trestní stíhání GŘ � informace 
• Informace o postupu změn v ředitelství programu 
• Majetkové zále�itosti 
• Hospodaření ČT v roce 2001  
• Hospodaření ČT v roce 2002 
• Smlouvy uzavírané ČT 
• Pokračování restrukturalizace ČT 
• Zabezpečení autorskoprávních vztahů 
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 8, proti: 1, zdr�el se: 0)   
P.Kučera proti 

 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 239/16/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení J. �ilerová a P. Kučera a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (9:0:0) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 240/16/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (12:0:0)  
Usnesení č. 241/16/02: Rada pověřila L. Weissovou zpracováním podkladů pro jednání Rady ČT 
k usnesení č. 236/15/02 � podnět R. Rozbroje. Termín: 19.6.2002 (12:0:0) 
Usnesení č. 242/16/02: Rada pověřila Z. Formana zpracováním podkladů pro jednání Rady 
k usnesení č. 187/12/02 � kauza UNO. Termín: 19.6.2002 (12:0:0) 
Usnesení č. 243/16/02: Rada pověřila P. Kučeru zpracováním podkladů pro jednání Rady 
k usnesení č. 177/11/02 � vysvětlení mo�ného úniku materiálů s označením důvěrné. Termín: 
19.6.2002  (10:0:2) 
Usnesení č. 244/16/02: Rada pověřila B. Fantu zpracováním podkladů pro jednání Rady 
k usnesení č. 149/10/02, odst. 4. Termín: 19.6.2002 (11:0:1)  
Usnesení č. 245/16/02: Rada pověřila P. �áčka zpracováním podkladů pro jednání Rady 
k usnesení č. 149/10/02, odst. 5. Termín: 19.6.2002  (11:0:1) 
Usnesení č. 246/16/02: Rada pověřila P. Kučeru zpracováním podkladů pro jednání Rady 
k usnesení č. 149/10/02, odst. 6. Termín: 19.6.2002  (12:0:0) 
Usnesení č. 247/16/02: Rada �ádá tajemnici Rady, aby jí předlo�ila přehled materiálů dodaných 
od vedení ČT s termíny plnění určených Radou v zápisech z jednání a s daty dodání konkrétních 
materiálů. Termín: 19.6.2002 (10:0:1) 
 
 
 



4) Trestní stíhání GŘ - informace 
Usnesení č. 248/16/02: Rada obdr�ela v souladu s usnesením č. 225/15/02 od GŘ 16.5.2002 
písemné doklady, týkající se nákupu digitálního přenosového vozu, včetně dokladů vztahujících se 
k výběrovému řízení na tento nákup (seznam viz příloha). Tyto podklady projednala dne 
23.5.2002  Dozorčí komise Rady ČT.  

a) Rada po�aduje od GŘ J. Balvína hodnověrné zdůvodnění jeho rozhodnutí nezaplacení 
faktury na částku 50.242.500,- mil Kč v termínu splatnosti. Termín: 7.6. 2002 písemnou 
formou. 

b) Rada ukládá GŘ zvá�it vhodnost dal�í spolupráce s externí právní kanceláří AKK � JUDr. 
P. Kačírek. Termín dal�ích informací: 21.6.2002 

c) Rada ukládá GŘ, aby zajistil prostřednictvím finančního ředitele kontrolu nále�itostí 
faktur při jejich likvidaci, tak aby byl zaji�těn soulad mezi příslu�nou smlouvou a údaji ve 
fakturách.  

d) Rada ukládá GŘ, aby v souladu se zákonem o účetnictví zajistil doúčtování penalizační 
faktury ve vý�i 2.562.367,50 Kč do nákladů roku 2001. Termín: 7.6.2002 

e) Rada ukládá GŘ, aby podnikl v�echny dostupné právní kroky, které by vedly k zamezení 
popř. minimalizaci vzniku �kody případným zaplacením penalizační částky.  

f) Rada ukládá GŘ, aby po�ádal auditora o co nejúplněj�í informaci o nedostatcích 
kontrolního systému ČT v dopisu auditora vedení ČT, v souvislosti s auditem účetní 
závěrky za rok 2001. Termín: 1.7.2002 

 
Usnesení č. 249/16/02: Rada bere na vědomí konstatování DK, �e z předlo�ených materiálů ani 
z jednáních vedených s pracovníky ČT nevyplývá skutečnost, �e by Rada ČT jako orgán nebo 
jednotliví její členové byly oficiálně informováni o souvislostech nákupu PV. V původním 
rozpočtu ČT na rok 2001 předlo�eném Radě, který nebyl Radou ČT  schválen, nebyla tato 
investice zařazena.  

 
Usnesení č. 250/16/02: Rada ukládá GŘ, aby jí do 12. 6. 2002 hodnověrným způsobem písemně 
vysvětlil:  

a) důvody nákupu digitálního přenosového vozu, jako� i odpovědnosti jednotlivých 
pracovníků ČT, kteří specifikovali po�adavky tohoto nákupu,  

b) proč částka ve vý�i 57,750.000,- Kč bez DPH nebyla v rozpočtu na rok 2001, 
předlo�eném Radě ČT, 

c) proč byla Rada obcházená v této věci a proč jí v té době prozatímní ředitel neseznámil 
s tímto nákupem.  

 
Usnesení č. 251/16/02: Rada vyslechla informace GŘ o rozhodnutí Městského státního 
zastupitelství v Praze, které zru�ilo usnesení policejního rady Policie České republiky, Útvaru pro 
odhalování korupce a záva�né hospodářské činnosti, slu�by kriminální policie a vy�etřování ze 
dne 13.5.2002, kterým bylo zahájeno trestní stíhání obviněného J. Balvína pro trestné činy 
poru�ení závazných pravidel hospodářského styku  a poru�ování povinností při správě majetku.  
 
Rada hlasovala o  usnesení 248 � 251/16/02  jako o celku (12:0:0) 
 
P. Kučera byl telefonicky vyzván Policií ČR, aby jí podal vysvětlení v kauze nákupu přenosového 
vozu v r. 2001 J. Balvínem. H. Fibingerová sdělila na telefonickou �ádost Policie ČR, �e nemá 
k této kauze co říci a o ničem neví. 
Usnesení č. 252/16/02: Rada �ádá P. Kučeru, aby neprodleně předal kopii protokolu své výpovědi  
pro potřeby  Rady. (11:1:0) 
 
Usnesení č. 253/16/02: Rada jako orgán volený PSP ČR dle zákona č. 483/1991 Sb., ve znění 
pozděj�ích předpisů, vyslovuje hluboké znepokojení nad postupem Policie ČR v kauze trestního 
stíhání GŘ J. Balvína na základě nestandardního získávání informací o činnosti Rady ČT. Rada je 
ochotna kdykoliv podat bli��í informace.  (11:0:1) zdr�el se P. Kučera 
 



Usnesení č. 254/16/02: Rada �ádá, aby ve�keré materiály od GŘ související s touto kauzou 
analyzovala DK. (12:0:0) 
 
H. Fibingerová a M. Kní�ák vyzvali P. Kučeru, aby zvá�il své setrvání v Radě. 
 

5) Informace o postupu změn v ředitelství programu 
Usnesení č. 255/16/02: Rada bere na vědomí informace P. Kolihy o postupu změn v ředitelství 
programu a ukládá GŘ: 
a) dopracovat úkoly týkající se reorganizace útvaru ředitele programu podle připomínek 

z jednání Rady. 
b) průbě�ně upřesňovat časově i obsahově kroky z materiálu vplývající � T: do konce června 

2002 a předlo�it stručný harmonogram (alespoň v tezích)  
c) provést ekonomickou rozvahu s cílem vyjádřit co budou zmíněná opatření v hospodaření ČT 

znamenat (alespoň v hrubých číslech). Jaký vliv budou mít na ekonomiku ČT. Jaká bude 
vnitřní re�im v nakládání s přidělenými prostředky. Upřesnit vztahy uvnitř útvarů. 

d) Zpracovat kontrolní zprávu o plnění. T: do 31.7. 2002. 
 (12:0:0) 

 
Usnesení č. 256/16/02: Rada bere na vědomí informace o semináři na téma vysílací schéma a 
výrobní úkol na rok 2003, který se uskuteční 12.6.2002 od 11.00 hod v saloncích ČT. (12:0:0) 

 
6) Majetkové zále�itosti  

Usnesení č. 257/16/02: Výrobní provoz Hradec Králové  - Rada bere na vědomí ústní informaci 
J.Hlavinky, odpovědného za vý�e uvedenou problematiku  (12:0:0) 
Usnesení č. 258/16/02: �kolící a rekreační středisko Jevany � Rada bere na vědomí  ústní 
informaci J. Hlavinky, odpovědného za vý�e uvedenou problematiku (12:0:0)  

 
7) Hospodaření ČT v roce 2001 

Usnesení č. 259/16/02: Rada konstatuje, �e usnesení č. 197/13/02, týkající se výsledků 
hospodářské činnosti ČT za rok 2001 bylo naplněno takto:   
2. Rada �ádá zdůvodnit nárůst hodnoty v polo�kách:  

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

3. Rada �ádá podrobně rozepsat a zdůvodnit polo�ky: 
• zakázková výroba � nárůst 130,1 - nevyhovující zdůvodnění 
• ostatní náklady, příspěvky � 80.027 tis. Kč - zdůvodněno  

4. Rada �ádá provést podrobnou analýzu polo�ky: vysílání reklamy � ČT 85,5% - nevyhovující 
zdůvodnění 

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. - nedodáno 

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

 
8) Hospodaření ČT v roce 2002  

Usnesení č. 260/16/02: Rada bere na vědomí vý�e uvedené informace s tím, �e není prokázána 
závislost mezi navy�ováním nákladů na výrobu pořadů a sledovanosti (výnosů z reklam). 
Rozpočet ČT na rok 2002 není plněn.  
Usnesení č. 261/16/02: Rada �ádá GŘ o zaji�tění plánovaných výsledků hospodaření. 
Usnesení č. 262/16/02: V případě, �e bude pokračovat současný trend ve výsledcích hospodaření, 
�ádá Rada generálního ředitele o úpravu rozpočtu ČT na II. pololetí roku 2002. 
Rada  hlasovala o  usneseních  260 � 262/16/02  jako o celku (12:0:0) 



 
Usnesení č. 263/16/02: Rada vyslechla informace P. Kučery o postupu při vytváření systému, 
který při hodnocení průbě�ný výsledků hospodaření ČT zachytí náklady, včetně poměrné části 
ve�kerých nákladů, které se zatím promítaly do účetnictví a po uzavření dvanáctého měsíce. Rada 
se k tomuto tématu vrátí po projednání v DK. (12:0:0) 
Usnesení č. 264/16/02: Rada �ádá GŘ o vytvoření systému, který při hodnocení průbě�ných 
výsledků hospodaření ČT zachytí náklady, včetně poměrné části ve�kerých nákladů, které se zatím 
promítaly do účetnictví a� po uzavření dvanáctého měsíce. Rada ČT doporučuje finančnímu 
řediteli předlo�it mezitímní závěrku, která bude slou�it pro účely odměňování.  
Vzhledem ke schválení usnesení č. 263/16/02 jako protinávrhu se o tomto usnesení ji� nehlasovalo 
 

9) Smlouvy uzavírané ČT 
Usnesení č. 265/16/02: Rada �ádá GŘ, aby v termínu do 30. 6. 2003 provedl výběrové řízení na 
dodavatele stravování pro Českou televizi, příp. ve stejném termínu projednal nové smluvní 
podmínky s firmou EUREST. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 266/16/02: Rada �ádá GŘ o vypsání výběrového řízení na dodavatele servisních 
slu�eb, které v současné době zaji�ťuje společnost CORE Computer, s.r.o. (12:0:0) 
 
Usnesení č. 267/16/02: Rada �ádá GŘ  o provedení ocenění vzájemných slu�eb poskytovaných na 
základě smluv o mediálním partnerství a mo�ných daňových dopadů a to za celé období, za které 
je mo�no daň vyměřit a doměřit. Termín: 30.9.2002 (12:0:0) 

       
Usnesení č. 268/16/02: Rada bere na vědomí informace P. Klime�e ohledně plnění usnesení č. 
215/14/02 o dopracování smlouvy s firmou EZ Praha. (12:0:0) 
 

10) Zabezpečení autorskoprávních vztahů 
Usnesení č. 269/16/02: Rada ukládá GŘ, aby byla Pravidla pro spolupráci s autory a  nezávislými 
výrobci  dopracována podle předlo�ených  připomínek a to do 12.6.2002.  (12:0:0) 
 

11) Pokračování restrukturalizace 
Usnesení č. 270/16/02: Rada bere na vědomí informace J. Balvína a Z. Formana a odkládá tento 
bod na pří�tí jednání. (12:0:0) 

 
12) Podněty a stí�nosti 

Podnět č. 1:   Usnesení č. 271/16/02: Rada bere na vědomí informace H. Fibingerové, týkající se 
dokumentu K. Vlachové Věrni zůstaneme. (12:0:0) 
Podnět č. 2:  E. Slavíčková (čj. 373) � střet zájmů v pořadu Sama doma. Usnesení č. 272/16/02: 
Rada souhlasí s návrhem odpovědi L. Weissové. (12:0:0) 
Podnět č. 3:  M. Grus, A. Lustig, A. �paček (čj. 475,474,473) � stí�nost na pořad �21� ze dne 
27.5.2002. Usnesení č. 273/16/02: Rada postoupí tyto stí�nosti k vyjádření GŘ. (12:0:0) 

 
13) Různé 

a) Usnesení č. 274/16/02: Rada bere na vědomí Zápis č. 5 z jednání Dozorčí komise RČT ze dne 
23. května 2002. (12:0:0) 

b) Rada odkládá společné výjezdní zasedání s Radou RTV v Českém Krumlově, které se mělo 
uskutečnit 26. a 27.6. 2002. 

c) Dne 12.5.2002 od 11.00 hod se uskuteční seminář na téma Vysílací schéma a Výrobní úkol 
v saloncích ČT 

d) Dne 19.6. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 17. jednání Rady. Program: 
- Zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
- Plnění usnesení (J. Mrzena) 
- Hospodaření ČT 1. � 4. (P. Kučera, P. Klime�, GŘ) 



- Informace o výsledcích semináře o změnách v programovém schématu a 
záměrech tvorby výrobního úkolu na rok 2003 � konkretizace závěrů rady 
(B. Fanta) 

- Statut ČT (B. Fanta, H. Fibingerová, J. Balvín) 
- Kauza UNO (Z. Forman, J. Balvín) 
- Úniky utajovaných materiálů (P. Kučera, J. Balvín) 
- Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení č. 149/10/02 (B. Fanta, P. �áček, 

P. Kučera) 
- návrh úkolů pro GŘ na 3. čtvrtletí roku 2002 (E. Kohák) 
- Podněty a stí�nosti (L. Weissová, E. Kohák) 
- Různé  
- Schválení usnesení, závěr 
 

14) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
V Praze dne 5. 6.  2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Jan Mrzena 

                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha k usnesení č. 248/16/02 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  J. �ilerová 
          P. Kučera 



Příloha k usnesení č. 248/16/02 
 
Seznam  předlo�ených materiálů  
 
1) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na dodávku digitálního 

přenosového vozu 
2) Zadávací dokumentace na dodávku digitálního přenosového vozu 
3) Seznam obeslaných firem � výzva více zájemcům na dodávku digitálního přenosového vozu 
4) Seznam doručených a přijatých nabídek 
5) Nabídky na dodávku digitálního přenosového vozu � firma International Video 

Communication a Elvia pro 
6) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
7) Zápisy z jednání Technické rady 
8) Kupní smlouva mezi ČT a ČNTS na nákup digitálního přenosového vozu  
9) Protokol o technické přejímce přenosového vozu 
10) Stanovisko k VVŘ na dodávku přenosového vozu 
11) Dopis p. Olivy � FŘ ze dne 2.10.2001, adresovaný p. J. Balvínovi 
12) Dopis od ČNTS � p. Cimirota ze dne 30.11.2001, adresovaný p. T. Olivovi � FŘ 
13) Dopis od ČNTS � p. Cimirota ze dne 4.12.2001, adresovaný p. T. Olivovi � FŘ 
14) Dopis od ČNTS � p. Vávry a p. Cimirota obdr�ený dne 5.12., adresovaný GŘ 
15) Dopis p. Olivy � FŘ ze dne 31.12.2001, adresovaný p. Cimirotovi � ČNTS 
16) Dopis od ČNTS � p. Cimirota ze dne 4.1.2002, adresovaný p. Olivovi � FŘ 
17) Dopis p. Olivy � FŘ ze dne 9.1.2002, adresovaný p.Cimirotovi � ČNTS 
18) Dopis od ČNTS � p. Vávry a p. Cimirota ze dne 14.1.2002, adresovaný p. Olivovi � FŘ 
19) Dopis GŘ J. Balvína ze dne 17.1.2002, adresovaný p. Vávrovi � ČNTS 
20) Dopis od ČNTS � p. Vávry ze dne 23.1.2002, adresovaný p. Balvínovi 
21) Dopis GŘ J.Balvína ze dne 31.1.2002, adresovaný p. Vávrovi � ČNTS 
22) Dopis od ČNTS � p. Vávry ze dne 4.2.2002, adresovaný p. Balvínovi 
23) Plná moc od p. Vávry a p. Cimirota - ČNTS 

 
 


