
Zápis z 20. jednání Rady České televize dne 21. 8. 2002 
 
Přítomni: B. Fanta, Z. Forman, H. Fibingerová, M. Kní�ák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl,  
J. �ilerová, L. Weissová.  Část: Z. Hůlová 
Omluveni: M. Horálek, E. Kohák, P. �áček 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: P. Klime�, L. Kozák, D. Kau�itz, P. Koliha, Z. Honys 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Závěrečný účet ČT 
• Výroční zpráva o hospodaření ČT v r. 2001 
• Cyklus pořadů Nedej se! 
• 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. 343/20/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Weissová a L. Miler a zároveň 
Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (10:0:0) 
 

3)  Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT 
Usnesení č. 344/20/02: Rada bere na vědomí zprávu J. Mrzeny o plnění usnesení vyplývajících ze  
zápisů z  jednání Rady ČT. (10:0:0)  
 

4) Závěrečný účet ČT  
Usnesení č. 345/20/02: Rada souhlasí s prodlou�ením termínu předlo�ení Závěrečného účtu 
Dozorčí komisi Rady ČT do 6.10.2002 a předlo�ení Radě po projednání v DK do 16.10.2002. 
(10:0:0)  

 
5) Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2001  

Usnesení č. 346/20/02: Rada souhlasí s předlo�eným návrhem kompletního znění Výroční zprávy 
o hospodaření ČT v  r. 2001 s následujícími připomínkami: 

a) kapitola 5) Výhled � grafická úprava některých pasá�í z hlediska přehlednosti a významu 
b) celková jazyková korektura 
c) doplnění přehledu ve�kerých nákladů, vztahujících se k určitým vybraným pořadům 
 
 Rada ukládá J. Mrzenovi a B. Fantovi, aby ve spolupráci s GŘ a DK zprávu dopracovali a 
předlo�ili Radě k definitivnímu schválení na jednání Rady dne 28.8.2002.  (12:0:0) 

 
6) Cyklus pořadů Nedej se! 

Usnesení č. 347/20/02: Rada se seznámila s analýzou pořadů Nedej se!, kterou pro Radu 
vypracoval Doc. PhDr. Jan Jirák z CEMES FSV UK, a konstatuje, �e cyklus stále trpí nedostatky 
v analýze popsanými, zejména předpojatostí a nerovnocenným postavením stran, vystupujících 
v pořadu, čím� není dostatečně naplněn §2 odst. 2a) zákona 483/1991 Sb., o České televizi. Rada 
proto �ádá GŘ, aby seznámil autory pořadu s touto analýzou a zajistil nápravu. Rada zároveň 
zveřejní na www stránkách Rady celé znění této analýzy. (9:0:0) 

 
 



7)  Podněty a stí�nosti 
Podnět č. 1 �  stí�nost na pořad �Zaopatřovací ústav stát� � Rada se k této stí�nosti vrátí na pří�tím 
jednání. 
Podnět č. 2- J. Vávra (čj. 539) � stí�nost na pořad Fakta z 1.7.2002 � Usnesení č. 348/20/02: Rada 
odpoví ve smyslu návrhu L. Weissové. (10:0:1) 

 
8) Různé 

a) Metodika tvorby rozpočtu � Usnesení č. 349/20/02: Rada souhlasí se stanoviskem DK, aby se 
v případě, �e celková doba realizace akce zasahuje do více rozpočtových období, při 
zpracování rozpočtu důsledně  uplatnil princip zahrnutí alikvótní částí připadající na dané 
rozpočtové období. Rada �ádá DK a GŘ, aby v termínu do 28.8.2002 dopracovali Směrnici o 
strategickém plánování. (10:0:1) 
Usnesení č. 350/20/02: Rada současně �ádá GŘ, aby zpracoval návrh Metodiky schvalování 
rozpočtu při uplatňování principu přijímání finančních závazků ČT, které zasáhnou více 
rozpočtových let. Rada současně ukládá GŘ, aby po projednání v DK předlo�il tento návrh 
Radě k projednání v termínu do 23.9.2002. (11:0:0) 

b) Smluvní vztah ČT a BPA: Usnesení č. 351/20/02: Rada  bere na vědomí stanovisko DK a 
doporučuje GŘ, aby posečkal s uzavřením dodatků ke smlouvě o převodu TV práv mezi ČT a   
BPA do konce ligové sezóny 2003/2004. Dále Rada doporučuje GŘ, aby před podepsáním 
dodatku na dal�í období vytvořit lep�í vyjednávací pozici o finančních podmínkách smlouvy 
zpracováním odborného posud nezávislého experta, případně auditorské firmy (11:0:0) 

c) Vysílání sponzorských spotů Prague International Marathon: Usnesení č. 352/20/02: Rada 
ukládá GŘ doře�it celý problém, týkající se vysílání sponzorských spotů PIM včetně 
finančního plnění a dále informovat Radu v této věci. Rada �ádá o podrobnosti písemnou 
formou v termínu do 21.10.2002 a dále Rada �ádá informace, zda byly vyvozeny personální 
důsledky. (11:0:0) 

d) Usnesení č. 353/20/02: Rada bere na vědomí Zápis z 9. jednání Dozorčí komise Rady ČT 
z 20.8.2002. (11:0:0) 

e) Usnesení č. 354/20/02: Rada pověřuje J. Mrzenu (10:0:1), Z. Hůlovou (9:0:2), P. Kučeru 
(9:0:2) a L. Weissovou (10:0:1) jako zástupce Rady  do skupiny, spolupracující s MK ČR, pro 
přípravu legislativních návrhů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání.  

f) Redakce zpravodajství, sportu a publicistiky a TS Brno a Ostrava významným způsobem 
přispěla k plnění hlavního úkolu veřejné slu�by v oblasti televizního vysílání tím, �e v období 
záplav v srpnu 2002 nepřetr�itě a kultivovaně poskytovala v rámci ČT zpravodajský servis. 
ČT proto byla významným kontinuálním zdrojem informací jak pro posti�ené osoby, tak pro 
záchranáři i pro ostatní veřejnost. Rada si je vědoma, �e zaměstnanci příslu�ných redakcí 
pracovali na hranici svých technických, lidských i koncepčních mo�ností. Rada doporučuje 
GŘ připravit návrh úpravy rozpočtu o částku určenou k mimořádným odměnám pracovníkům, 
kteří zabezpečovali mimořádné povodňové vysílání. 

g) Dne 28.8. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 21. jednání Rady.  Program:  
- Zahájení, volba návrhové komise 
- Plnění usnesení a kontrola zápisů 
- Výroční zpráva o hospodaření ČT v r. 2001 
- Koncepce zpravodajství ČT 
- Podněty a stí�nosti 
- Různé  
- Schválení usnesení,  závěr 

 
9) Rada schválila v�echna usnesení tohoto zápisu. 
 
V Praze dne 21.8. 2002 
          Ing. Jan Mrzena 
          předseda Rady ČT 
 
Ověřovatelé zápisu: L. Weissová, L. Miler 


