
Zápis z 30. jednání Rady České televize dne 4. 12. 2002 
 
Přítomni: H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák,  P. Kučera, M. Kní�ák,  
L. Miler, J. �ilerová, L. Weissová, P. �áček.   
Omluveni: B. Fanta, J. Mrzena, J. Presl 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: L. Miler 
Hosté: P. Klime�, M. Luhanová, J. Janeček, J. Bosák,  O. Černý 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Informace prozatímního ředitele 
• Návrh zadávací dokumentace výběrového řízení ne GŘ ČT 
• Stanovení platu prozatímního ředitele 
• Vysílání sponzorských spotů PIM  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 503/30/02: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (8:0:0) 
 

2)  Volba návrhové komise 
Usnesení č. 504/30/02: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Weissová a M. Horálek a 
zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (8:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 505/30/02: Rada bere na vědomí informace L. Milera  o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání Rady ČT. (10:0:0) 

 
4) Informace prozatímního ředitele 

Usnesení č. 506/30/02: Rada vzala na vědomí Programové prohlá�ení prozatímního ředitele (viz 
příloha). (11:0:0) 
 
Usnesení č. 507/30/02: Rada konstatuje, �e dne 28.11.2002 obdr�ela �ádost o projednání návrhu 
generálního ředitele na odvolání ředitele zpravodajství Z. Honyse a ředitele programu P. Kolihy, a 
to během tého� dne. Rada konstatuje, �e ze zřejmých technických důvodů nebylo mo�no tuto 
účelovou �ádost projednat dle příslu�ných ustanovení zákona o ČT, tedy předtím, ne� GŘ dotyčné 
osoby odvolal. Rada zároveň vyjadřuje nesouhlas s odůvodněním této �ádosti. Z uvedených 
důvodů bere předmětnou �ádost J. Balvína pouze na vědomí. Zároveň bere na vědomí prohlá�ení 
prozatímního ředitele, �e v�echny dal�í kroky byly učiněny v souladu s pracovněprávními 
předpisy. (9:0:1) 
 
Usnesení č. 508/30/02: Rada projednala v souladu s § 9, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb. o ČT ve 
znění pozděj�ích a v souladu se článkem III Statutu ČT návrh prozatímního ředitele na jmenování 
M. Luhanové pověřenou ředitelkou programu ČT a pověření J. Janečka ředitelem zpravodajství 
ČT. (10:0:0) 
 

5) Stanovení platu prozatímního ředitele ČT 
Usnesení č. 509/30/02: Rada pověřuje P. Kučeru, Z. Formana a M. Tajče vypracováním 
konečného návrhu mana�erské smlouvy prozatímního ředitele dle podmínek stanovených v příloze 
pro členy Rady do 11. 12. 2002. (8:0:2) 
 

6) Návrh zadávací dokumentace výběrového řízení na GŘ ČT 



Usnesení č. 510/30/02: Rada České televize vyhla�uje výběrové řízení na obsazení funkce 
generálního ředitele ČT. 
Výběrové řízení: 
- dvojstupňové 
- vypsané inzercí v celostátně distribuovaném deníku, vyvě�eno na Teletextu ČT a v oznamu 

ČT 
- zadávací dokumentace, inzerce, příjem přihlá�ek, vyhodnocení 1. kola výběrového řízení, 

vypracování závěrečné zprávy a předání ve�kerých přihlá�ek a podkladů Radě České televize 
bude provedeno externí firmou 

- Provedením administrativního zaji�tění výběrového řízení pověřuje Rada ČT firmu Hofírek 
Consulting.  

- Rada České televize provede konečný výběr kandidáta na funkci generálního ředitele ČT 
- Smlouva o provedení prací bude předlo�ena Radě ke schválení v nejbli��ím mo�ném termínu. 
Rada pověřuje L. Weissovou, B. Fantu, P. Kučeru a M. Kní�áka komunikací s externí firmou při 
zpracování výběrového řízení. (8:0:2) 
 

7) TS Brno 
Rada obdr�ela �ádost prozatímního ředitele o projednání situace v TS Brno. Rada souhlasí s tím, 
aby tato zále�itost byla projednána po předlo�ení návrhu ře�ení prozatímním ředitelem.  
 

8) Vysílání sponzorských spotů PIM  
Usnesení č. 511/30/02: Rada bere na vědomí informace prozatímního ředitele, J. Bosáka a O. 
Černého o vysílání sponzorských spotů PIM. (9:0:0) 

 
9) Různé 

a) Informace o semináři na téma Televizní vysílání veřejné slu�by v České republice, jeho úloha, 
cena a perspektiva, který se bude konat pravděpodobně 9. 1. 2003.  

b) Rada obdr�ela od MK ČR návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o ČT a některé dal�í 
právní předpisy. S ohledem na fakt, �e termín pro odeslání připomínek Rady tvoří 20 
pracovních dnů, Rada �ádá v�echny své členy o zaslání připomínek obratem a to nejpozději do 
16.12.2002. Tento bod bude zařazen k  projednání na jednání Rady dne 18.12.2002 v gesci J. 
Mrzeny.  

c) Rada vyslovuje souhlas, aby v souladu s Jednacím řádem Rady (čl. 3, bod 6d) a Statutem ČT 
(čl. III bod 6) předseda navrhl prozatímnímu řediteli navý�it stanovenou smluvní mzdu 
asistence E. Hojerové o 2.000,-Kč/měsíc oproti stávající.  (9:0:0) 

d) Předbě�ný návrh programu 31. jednání Rady, které se uskuteční 11.12.2002 od 13.00 hod 
• zahájení, volba návrhové komise (L. Weissová) 
• plnění usnesení, kontrola zápisu (L. Weissová) 
• Výběrové řízení na GŘ ČT � informace  
• Stanovení platu prozatímního ředitele (P. Kučera, Z. Forman, M. 

Tajč) 
• Vysílání ČT s tematikou Evropské unie � plnění usnesení č. 

429/26/02 (M. Horálek) 
• Rozpočet Rady ČT 
• Podněty a stí�nosti (Weissová, Kohák, příp. dal�í) 
• Různé 

10) Schválení usnesení a závěr 
V Praze dne 4.12.2002  
         PhDr. Ladislav Miler 
         místopředseda Rady ČT 
 
Příloha: Programové prohlá�ení prozatímního ředitele 
 
Ověřovatelé zápis: L. Weissová, M. Horálek 



 
Programové prohlá�ení 

 
 
 
 
Během trvání mého mandátu v horizontu 3 měsíců se zaměřím na předev�ím na stabilizaci 
České televize a na to, aby určité provizorium v řízení nemělo dopad na diváka, tedy, aby 
nedo�lo ke zhor�ení kvality vysílání veřejné slu�by. 
 
Prostředky, jak toho dosáhnout : 

• Aplikace restrukturalizačních opatření 
• Stabilizace finanční situace 
• Programová vyrovnanost 
• Personální stabilizace, kolektivní vyjednávání 
• Transparentní procesy a rozhodování 

 
Prohloubení restrukturalizace znamená její pevné zakotvení do řídící struktury ČT. Tím je 
míněno jednak zřízení projektové kanceláře, zřízení projektového řídícího výboru a stanovení 
odpovědných sponzorů a mana�erů jednotlivých restrukturalizačních projektů. Dále to 
znamená schválení plánů restrukturalizačních projektů a efektivní zahájení vybraných 
projektů v lednu 2003, s plněním v průběhu celého roku 2003.  
 
Rozpočet na rok 2003 je koncipován jako vyrovnaný. V nejbli��ích dnech bude dokončeno 
finální prověření nákladových a výnosových polo�ek, a také programové skladby a rozsahu 
výrobního úkolu. Cílem je reálně vyrovnaný rozpočet, bez zásadních dopadů nebo s minimem 
dopadů na úroveň poskytování veřejné slu�by v roce 2003. Reálně vyrovnaný rozpočet je 
v�ak mo�ný jedině a pouze za podmínky, �e se realizují ji� zmíněné restrukturalizační 
projekty.  
 
K tomu se budu sna�it vytvořit podmínky tak, aby během úvodních měsíců roku nedo�lo ke 
kritickému zpo�dění nebo opomenutí potřebných rozhodnutí, co� by ve svém důsledku vedlo 
k opo�dění restrukturalizace. Rovně� budu pokračovat v jednáních o systémovém ře�ení 
financování veřejnoprávního vysílání, co� je podstatné pro rozvojovou strategii České televize 
do budoucna. 
 
V oblasti programování nepřijde Česká televize v tomto období se �ádnou zásadní změnou. 
Nicméně k dílčím úpravám dojde, a to ve vazbě na sestavování rozpočtu na rok 2003. Budou 
zhodnoceny pořady z roku 2002, porovnána jejich nákladovost a dopad na diváka � na 
cílovou skupinu a na sledovanost. Dojde k velmi mírnému nárůstu poměru repríz a 
nakupovaných pořadů ze zahraničí vůči premiérovým pořadům, av�ak ne na úkor 
atraktivnosti, pestrosti a vyvá�enosti vysílání, naopak v souladu s plněním veřejnoprávní 
funkce na�eho média. 
 
V oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky budu klást důraz na zvý�ení kvality 
prezentovaných informací a na srozumitelnost pro diváka. Budu se zasazovat o zvý�ení podílu 
zpravodajských pořadů na celkovém vysílání. ČT je schopna přijít, i v tomto krátkém období, 
s určitými změnami, které budou reflektovat uvedený cíl. 
 



V oblasti personální práce a lidských zdrojů nepředpokládám rovně� �ádné podstatné změny. 
Odmítám plo�ný, kampaňovitý přístup, či �známkování� spolupracovníků podle sympatií 
k dřívej�ímu či je�tě předchozím vedením ČT. Dva kolegové, kteří byli odvoláni Jiřím 
Balvínem ze svých funkcí dne 27.11.2002, budou nahrazeni dlouholetými zku�enými 
pracovníky ČT. Vedením ředitelství zpravodajství hodlám pověřit pana Jiřího Janečka, 
vedením ředitelství programu paní Markétu Luhanovou. Takto obměněné celé vrcholové 
vedení ČT potom pro mne představuje záruku stability České televize a dosa�ení uvedených 
krátkodobých cílů na dobu 3 měsíčního provizoria.  
 
Dále se budu zasazovat o ukončení kolektivního vyjednávání s odborovou organizací 
dosa�ením vzájemného konsenzu tak, aby v�ichni zaměstnanci ČT měli garantovány jistoty 
zaručené kolektivní smlouvou co nejdříve. Zcela samozřejmě předpokládám, �e vyjednávání 
neskončí stávkovou pohotovostí. Konstatuji, �e vedení ČT i vedení odborové organizace ČT 
přistupují k vyjednávání s dostatečnou odpovědností a vzájemným respektem a uvědomují si 
záva�nost situace. 
 
Konečně, zasadím se o budování korektních a otevřených vztahů mezi vedením České 
televize a Radou České televize, stejně jako o vstřícnou spolupráci s Dozorčí komisí Rady 
ČT. V�echny rozhodovací procesy v České televizi budou transparentní a kontrolovatelné. 
 
 
 
 
 
 
V Praze 4.12.2002                                                              Ing.Petr Klime� 
                                                                            Prozatímní ředitel České televize 
 


