
Zápis ze 17. jednání Rady České televize dne 19. 6. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, Z. Forman, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, 
J. �ilerová, J. Presl, L. Weissová,  P. �áček. Část: M. Kní�ák 
Omluveni: J. Mrzena 
J. Kamicová, L. Slezáková - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: B. Fanta 
Hosté: J. Balvín, P. Klime�, M. Tajč 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Hospodaření ČT leden  � duben  2002 
• Informace o výsledcích semináře o změnách v programovém schématu a 

záměrech tvorby výrobního úkolu na rok 2003 � konkretizace závěrů rady  
• Statut ČT  
• Kauza UNO 
• Úniky důvěrných materiálů  
• Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení č. 149/10/02  
• Návrh úkolů pro GŘ na 3. čtvrtletí roku 2002  
• Podněty a stí�nosti 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (hlasování pro: 11, proti: 0, zdr�el se: 0)   
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 275/17/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení M. Horálek a P. �áček a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (11:0:0) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 276/17/02: Rada bere na vědomí zprávu B. Fanty o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (12:0:0)  
Usnesení č. 277/17/02: Rada ukládá DK, aby jí předala podklady k jednání o usnesení č. Rady 
248/16/02 v termínu do 26.6.2002 a podklady k jednání o usnesení Rady č. 250/16/02 do 
10.7.2002. (12:0:0) 
 

4) Hospodaření ČT leden  �  duben 2002 
     Usnesení č. 278/17/02: Rada souhlasí s tím, aby tento bod byl projednáván na pří�tím jednání Rady     

dne 26.6.2002. (12:0:0) 
 
5) Informace o výsledcích semináře o změnách v programovém schématu a záměrech tvorby 

výrobního úkolu na rok 2003 � konkretizace závěrů rady  
Usnesení č. 279/17/02:  Rada bere na vědomí informace L. Milera o výsledcích semináře o 
změnách v programového schématu a záměrech tvorby výrobního úkolu na rok 2003, který se 
konal 12.6.2002.  (12:0:0) 

 
6) Statut ČT  

Usnesení č. 280/17/02: Rada předá připomínky (včetně návrhu Krizového managementu) ke 
Statutu ČT generálnímu řediteli a �ádá ho, aby tyto připomínky zapracoval do Statutu ČT 
v termínu do 10.7. 2002. (10:0:2)  

 
 



 
7) Kauza UNO 

Usnesení č. 281/17/02: Rada bere na vědomí �Průbě�nou informaci GŘ� o plnění usnesení Rady 
č. 105/6/02. Rada ukládá GŘ předlo�it dal�í průbě�nou informaci o plnění dosud neuzavřených 
úkolů v termínu do 31.8.2002.  (12:0:0) 

 
8) Úniky důvěrných materiálů 

Usnesení č. 282/17/02: Rada bere na vědomí vyjádření finančního ředitele Ing. P. Klime�e, pana 
Ing. T. Olivy a advokátní kanceláře Kocián, �olc, Bala�tík s tím, �e �ádá GŘ v termínu do 
18.9.2002 o přijetí takových opatření, kterými by byl zamezen únik důvěrných informací i 
materiálů. (11:0:1) 
 

9) Plnění úkolů GŘ, vyplývajících z usnesení č. 149/10/02 
Usnesení č. 283/17/02: Rada vyjadřuje nespokojenost s kvalitou podkladů zpracovaných vedením 
zpravodajství ČT a předlo�ených vedením ČT na základě usnesení č. 149/10/02 a po�aduje jejich 
urychlené dokončení v kvalitě potřebné pro realizaci tak záva�ných změn v termínu do 15.7.2002 
a to včetně záměru změn v redakci sportu.  (6:3:3)toto usnesení nebylo schváleno 
 
GŘ toto zcela odmítá, materiály nepova�uje za degradující nebo �patné. Je to v této době jediný 
mo�ný materiál. Změny v rámci redakce zpravodajství stále probíhají. Tento materiál dává 
naprosto jasný přehled, kudy se to bude ubírat. Pova�uje to za maximální mo�né v současné době. 
 
Usnesení č. 284/17/02: Rada pověřila L. Weissovou, Z. Hůlovou a L. Milera, aby ve spolupráci 
s P. �áčkem dopracovali stanovisko k usnesení č. 149/10/02 bod 5)  v termínu do 26.6.2002. 
(11:0:1) 
Usnesení č. 285/17/02: Rada bere na vědomí předlo�ený materiál Principy tvorby dlouhodobého 
plánu ČT (v rámci usnesení č. 149/10/02, odst. 6) s tím, �e �ádá jeho dopracování v termínu do 
18.7.2002 a předlo�ení jako Opatření příslu�ného ředitele. (12:0:0) 
Usnesení č. 286/17/02: Rada souhlasí s tím, aby předlo�ený materiál k usnesení č. 149/10/02 odst. 
4 posoudila DK a předlo�ila ho do 10.7.2002. (12:0:0) 

 
10) Návrh úkolů pro GŘ na 3. čtvrtletí roku 2002 

Usnesení č. 287/17/02: Rada pověřila E. Koháka a P. Kučeru, aby dopracovali úkoly pro GŘ 
(navr�ené E. Kohákem) v souladu s čl. 5/2 managerské smlouvy na 3. čtvrtletí. Termín 26.6.2002. 
(12:0:0) 
 

11) Podněty a stí�nosti 
Podnět č. 1:  I. Mathé (čj. 386) � Reakce na odpověď Rady ze 4.4.2002. Usnesení č. 288/17/02: 
Rada souhlasí s návrhem odpovědi Z. Hůlové po úpravách.  (11:1:0) 
Podnět č. 2:  C. Svoboda, H. Marvanová (čj. 494) � stí�nost na nevyvá�enost pořadu Naostro s V. 
Klausem a M. Zemanem. Usnesení č. 289/17/02: Rada souhlasí s návrhem odpovědi L. Weissové. 
(13:0:0) 
Podnět č. 3: R. Rozbroj � L. Weissová informovala Radu o tom, �e ČT odvysílala vysvětlující 
reportá�  a R. Rozbroj vyjádřil nad touto věcí uspokojení. 

 
12) Různé 

a) Usnesení č. 290/17/02: Rada schvaluje uvolnění finančních prostředků na nákup 
konzultačních slu�eb, které budou předmětem plnění vybrané firmy KPMG ČR z rozpočtu na 
rok 2002 ve vý�i 2,160.000,- Kč na úvodní strategické a restrukturalizační práce a finanční 
prostředky ve vý�i 1,110.833,- Kč za vedení projektu do konce kalendářního roku 
(fakturováno měsíčně), tj. náklady v celkové vý�i 3,270.833,- Kč. (12:0:0) 

 
b) P. Kučera vyjádřil stanovisko k diskusi členů Rady (16. jednání Rady  dne 5.6.2002, bod 4) 

k některým jeho aktivitám, týkajícím se trestního stíhání GŘ  
 



c) Usnesení č. 291/17/02: Rada �ádá DK, aby jí do pří�tího týdne předlo�ila stanovisko 
k materiálu �Financování regionálních studií�. Termín 26.6.2002 

 
d) Dne 26.6. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 18. jednání Rady.  
 

13) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 19. 6.  2002 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Prof.Ing. Arch. Bohumil Fanta 
             místopředseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  M. Horálek, P. �áček 


