
 
Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 

 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák,  P. Kučera,  
L. Miler, J. Mrzena, J. �ilerová, P. �áček.  Část: J. Presl  
Omluveni: M. Kní�ák, L. Weissová 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Balvín, M. Tajč, P. Klime�, F. Černý 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Kodex ČT 
• Závěrečný účet ČT a  doplnění Výroční zprávy o Hospodaření  ČT v roce 2001 
• Rozpočet na rok 2003 � stanovení po�adavků Rady 
• Hospodaření ČT I � VII. (plnění usnesení č. 373/23/02) � dopracovaná Zpráva o 

Hospodaření I � VIII. 
• Smlouvy uzavřené v ČT  
• Personální ře�ení obsazení funkce ředitele TS Brno 
• Stí�nosti a podněty 
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 436/27/02: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (12:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 437/27/02: 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. (10:1:1) 
 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 
Usnesení č. 438/27/02: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny  o plnění usnesení 
vyplývajících ze zápisů z jednání Rady ČT. (12:0:0) 
Usnesení č. 439/27/02: Rada stanovila termín 25.11.2002 pro dodání materiálů vyplývající 
z usnesení č. 418/26/02. Gestorem zpracování návrhu stanoviska Rady v této zále�itosti zůstává P. 
�áček. (12:0:0) 

 
4) Kodex ČT 

Usnesení č. 440/27/02: Rada projednala stav prací na přípravě nového Kodexu ČT a byla 
seznámena s verzí, která je v současné době předmětem vnitřního připomínkového řízení v ČT.  
Rada schválila: 
a) Harmonogram dal�í přípravy Kodexu ČT takto:  
- ukončení vnitřního připomínkového řízení a zpracování nové verze, která bude zahrnovat 

výstupy z tohoto řízení do 7. 11. 2002. 
- vněj�í připomínkové řízení od 11. 11. 2002 do 15. 12.2002.  
- zapracování námětů z vněj�ího připomínkového řízení a předlo�ení dal�í verze Kodexu Radě 

do 3.1.2003. 
- Členové Rady zpracují připomínky ke Kodexu v písemné podobě a za�lou na sekretariát Rady 

nejpozději do 10. 1. 2003. 
- Projednání Kodexu a jeho schválení včetně zapracování v�ech připomínek v průběhu  ledna 

2003. 
- Předlo�ení Kodexu Poslanecké sněmovně do 31.1.2003. 
b) Seznam institucí, které budou osloveny v rámci vněj�ího připomínkového řízení (viz příloha). 



Rada dále pověřila GŘ, aby zabezpečil ve�keré činnosti související s dal�í přípravou nového 
Kodexu ČT v intencích a termínech stanovených tímto usnesením. Rada současně doporučuje GŘ, 
aby v rámci vněj�ího připomínkového řízení byla pracovní verze návrhu nového Kodexu ČT 
zveřejněna na internetových stránkách ČT, tak aby mohla proběhnout touto cestou i veřejná 
diskuse. 
(12:0:0) 
 

5) Závěrečný účet ČT, návrh doplnění Výroční zprávy o hospodaření za rok 2001 (plnění usnesení č. 
345/20/02) 
Usnesení č. 441/27/02: Rada po projednání schvaluje závěrečný účet takto: 
- Ztrátu za rok 2001 ve vý�i 387.014.506,59 Kč. 
- Příděl do sociálního fondu ve vý�i 15.531.463,- Kč 
- Celková ztráta ve vý�i 402.545.969,59 Kč bude uhrazena z rezervního fondu. 
- Zůstatek rezervního fondu po úhradě ztráty 402.545.969,59 činí 230.736.039,41 Kč. 
 (11:0:0) 
Rada konstatuje, �e rozpočet na rok 2001 byl sestaven jako deficitní ve vý�i 147,5 mil. Kč. 
(Rozpočtové výnosy 4.638,5 tis. Kč; rozpočtové náklady 4.786,0 tis. Kč).  ČT v roce 2001 
hospodařila provizorním způsobem. 
Rada pověřuje předsedu, aby předlo�il předsedovi SKSP a VVVMKT návrh na uskutečnění 
společného semináře o systému financování ČT, který bude reflektovat standardy a způsoby 
financování televizí veřejné slu�by v zemích EU.  
(12:0:0) 
 
Usnesení č. 442/27/02: Rada schvaluje Dodatek k Výroční zprávě o hospodaření ČT za rok 2001, 
po zapracování připomínek jednotlivých členů Rady. Předseda Rady předlo�í tento materiál 
předsedovi PSP ČR. (12:0:0) 
 

6) Rozpočet ČT na rok 2003 � stanovení po�adavků Rady 
Usnesení č. 443/27/02: Rada doporučuje GŘ, aby při sestavování návrhu rozpočtu ČT na r. 2003 
spolu s rozpočtovým výhledem do r. 2008 respektoval realistický předpoklad vývoje sledovanosti 
a z toho vyplývající zdroj příjmů z prodeje reklamního času. 
Rada �ádá, aby rozpočet nepředjímal rozhodnutí parlamentu ČR o novém zákonném rámci 
financování ČT. 
Rada po�aduje, aby v případě neplnění rozpočtu výnosů, byly adekvátně upravovány průbě�ně i 
náklady a ukládá GŘ, aby zpracoval základní principy podle kterých se taková rozpočtová 
omezení budou realizovat.  
Rada �ádá, aby příjmová i nákladová část rozpočtu odděleně obsahovala kvantifikaci nákladů a 
příjmů vyplývajících z projektu GŘ, se kterým uspěl při výběrovém řízení do funkce, závěrů 
forenzního �etření z r. 2001 a restrukturalizace dle projektu KPMG. 
Rada �ádá GŘ, aby při sestavování návrhu rozpočtu roku 2003 vyu�il postupy a metody navr�ené 
v projektu KPMG. 
Rada ukládá GŘ sestavit návrh rozpočtu r. 2003 jako vyrovnaný, hospodářský výsledek bude 
nulový. Takto sestavený rozpočet bude doplněn komentářem, ve kterém ČT uvede, kvantifikuje a 
zdůvodní dopady a dal�í konsekvence, které z vyrovnaného rozpočtu vyplývají 
Zejména: 
a) které programy úspornosti a restrukturalizace podmiňují reálnost vyrovnaného rozpočtu 
b) které programové úkoly při vyrovnaném rozpočtu nebudou moci být splněny 
c) které investice musí být odlo�eny a které rozvojové investice nelze v r. 2003 reálně 

připravovat 
d) pro potřebu vedení a Rady připravit nástin  příjmově rozvojové varianty rozpočtu, která by 

překonala negativní trendy uvedené v bodech b) a c).  
Rada současně ukládá GŘ, aby takto zpracovaný rozpočet předlo�il k projednání v DK nejpozději 
do 11. 11. 2002 
(12:0:0) 

 



7) Hospodaření ČT I � VII (plnění usnesení č. 373/23/02) � dopracovaná zpráva a hospodaření I � VIII 
Usnesení č. 444/27/02: Rada bere na vědomí informace P. Klime�e a M. Tajče. Rada se k tomuto 
bodu projednávání vrátí po vypracování zprávy o hospodaření I. � IX. 2002.(12:0:0) 

 
8) Smlouvy uzavřené v ČT 

Usnesení č. 445/27/02: Rada �ádá GŘ, aby byl vypracován jednotný systém evidence návrhů 
smluv i uzavřených smluv a dále, aby vypracoval východiska k tomuto systému. Rada dále ukládá 
GŘ, aby průbě�ně předával DK seznamy smluv uzavíraných na v�ech pracovi�tích ČT, tedy i v TS 
Ostrava a TS Brno. (11:0:0) 

 
9) Personální ře�ení obsazení funkce ředitele TS Brno (plnění usnesení č. 202/13/02) 

Usnesení č. 446/27/02: Rada obdr�ela informace od GŘ dne 30. 9. 2002 o jeho názoru na způsob 
personálního ře�ení obsazení místa ředitele TS Brno. Rada po�aduje předlo�it ve�keré pracovně-
právní závazky uzavřené mezi ČT a panem Zdeňkem Draho�em a jejich prověření v Dozorčí 
komisi v termínu do 5. 11. 2002. Rada následně zaujme v této zále�itosti stanovisko. (10:0:1) 
 
Vyjádření GŘ: Jsem �okovaný, �e se v médiích objevilo vyjádření L. Weissové, �e jsem poru�il 
zákon a �e jsem předal pověřovací listiny Dr. Draho�ovi. Jmenovací dekret je z 25. 6. 92 od Rady 
ČT, která ve smyslu zákona o ČT jmenuje ředitelem TS Brno pana Dr. Draho�e a je podepsán 
tehdej�ím předsedou Rady ČT Karlem Kühnlem. 17. 7. 92 vydal GŘ I. Mathé rozhodnutí, kterým 
oznamoval jmenování Dr. Draho�e ředitelem TS Brno. Od té doby se v pracovněprávním vztahu 
Dr. Draho�e nic nezměnilo.  
 

10) Různé 
a) Usnesení č. 447/27/02: Rada bere na vědomí informace Z. Hůlové o postupu prací na přípravě 

novely zákona o ČT v rámci pracovní skupiny MK ČR. Z. Hůlová předala Radě materiály 
Rady Evropy � Doporučení č. R (96) 10 Výboru ministrů členským státům k zárukám 
nezávislosti veřejnoprávního vysílání a Doporučení Výboru ministrů pro členské státy č. Rec 
(2000) 23 ve věci nezávislosti orgánů regulace pro sektor vysílání a funkcí těchto orgánů. 
(10:0:1) 

 
b) Usnesení č. 448/27/02: Rada doporučuje GŘ, aby zprostil mlčenlivosti JUDr. Kačírka ve věci 

vy�etřování kauzy nákupu přenosového vozu v loňském roce. (10:0:1) 
 

c) Usnesení č. 449/27/02: Rada souhlasí se společnou schůzkou vedení ČT, Rady, DK a zástupci 
KPMG dne 6.11.2002 od 10.00 hod v saloncích ČT s tím, �e jednání Rady bude od 14.00 hod. 
(11:0:0) 

 
d) Usnesení č. 450/27/02: Rada bere na vědomí zápisy DK č. 10 z 27. 8., č. 11 z 10. 9., č. 12 z 

1.10. a č. 13 z 22. 10. 2002. (11:0:0) 
 

e) Usnesení č.  451/27/02: Rada pověřuje Z. Hůlovou a L. Weissovou, aby zpracovaly návrh 
stanoviska k usnesení č.  414/25/02 v termínu do 25. 11. 2002. (10:0:1) 

 
Usnesení č. 452/27/02: Rada pověřuje P. Kučeru, aby zpracoval návrh stanoviska k usnesení 
č. 282/17/02 v termínu do 25. 11. 2002. (10:0:1) 
 
Usnesení č. 453/27/02: Rada pověřuje L. Weissovou a P. �áčka, aby zpracovaly návrh 
stanoviska k usnesení č. 267/16/02 v termínu do 25. 11. 2002. (10:0:1) 
 

f) Usnesení č. 454/27/02: Rada schválila harmonogram svých dal�ích jednání: 6.11., 13.11., 
27.11., 4.12., 11.12., 18.12.2002 (10:0:0) 

 
g)  Pří�tí jednání Rady se uskuteční dne 6.11.2002 od 14.00 hod. Návrh programu: 

• zahájení, volba návrhové komise  



• plnění usnesení, kontrola zápisu  
• Restrukturalizace (Z. Forman, P. Klime�, M. Tajč) 
• Kauza UNO (Z. Forman, M. Tajč, J. Balvín) 
• Sledovanost ČT, naplňování § 2 a 3 zákona o ČT (Z. Hůlová, J. 

�ilerová, P. �áček, J. Mrzena) 
• Personální ře�ení TS Brno (J. Mrzena, L. Weissová) 
• podněty a stí�nosti (Weissová, Kohák, příp. dal�í) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 

 
 
 
 
 

 
V Praze dne 30. 10. 2002 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jan Mrzena 

                   předseda Rady ČT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: J. �ilerová, P. Kučera 



 
 
Seznam připomínkových míst � Kodex ČT 
 

• Nezávislá odborová organizace ČT  
• Komora programových pracovníků 
• FITES 
• Český rozhlas 
• Česká tisková kancelář 
• Univerzita Karlova v Praze (Právnická fakulta, Katedra správního práva, Fakulta 

sociálních věd) 
• Západočeská univerzita (Právnická fakulta, fakulta sociálních věd, �urnalistika) 
• Masarykova Univerzita v Brně (Fakulta sociálních věd) 
• European  Broadcasting Union 
• Syndikát novinářů 
• Český olympijský výbor 
• Celostátní odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků 
• Mezinárodní novinářská federace 
• Ústav státu a práva ČAV 
• Media observatory  

 


